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Polícia Civil: Antonio Uberlândio Azevedo Gomes
Corpo de Bombeiro: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira
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IAPEN: Lucivaldo Monteiro da Costa
DETRAN: Inácio Monteiro Maciel
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SVS: Dorinaldo Barbosa Malafaia

Serviço Social Autonomo

AMPREV: Rubens Belnimeque de Souza

Fundações Estaduais

FAPEAP: Mary de Fátima Guedes dos Santos 

FCRIA: Andreza Melo de Lima

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa 
CAESA: Valdinei Santana Amanajás
CEA: Marcos do Nascimento Pereira

Seção 3
Prefeituras, Órgãos Municipais e Particulares

MP: Ivana Lúcia Franco Cei
ALAP: Kaká Barbosa 
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Gabinete do Governador

DECRETO Nº 1719   DE  17  DE   MAIO   DE 2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em vista o 
contido nos Processos nºs 130101.0068.1038.8861/2020; 
1 3 0 1 0 1 . 0 0 0 8 . 0 2 7 7 . 1 8 6 0 / 2 0 2 0 ; 
0007.0276. 0277.0011/2020-SEAD/GEA e 
23201.0005.1593.0059/2021-RURAP/GEA,

R E S O L V E :

Conceder licença sem vencimento, pelo período de 
02 (dois) anos, para tratar de interesses particulares, 
a contar de 1º de março de 2021, à servidora Erica 
Antunes Jimenez, ocupante do cargo de Provimento 
Efetivo de Analista de Meio Ambiente, Nível GMS, 
Referência 06, Grupo de Atividade de Meio Ambiente e 
Ordenamento Territorial, Ciência e Tecnologia e Produção 
– NS, Cadastro nº 0105903-3-01, integrante do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada no Instituto 
de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do 
Amapá, na forma estabelecida no artigo 107, da Lei nº 
0066, de 03 de maio de 1993.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0517-0005-7335

DECRETO  Nº  1720  DE  17  DE  MAIO  DE  2021
 
Regulamenta a Secretaria de Estado da Saúde - SESA e 
dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
incisos VIII e XXV, da Constituição do Estado do Amapá, 

de acordo com o disposto no art. 69, da Lei nº 0811, de 20 
de fevereiro de 2004, alterada pela Lei nº 2.212, de 14 de 
julho de 2017, e tendo em vista o contido no Processo nº 
0019.0258.0963.0072/2020-PROTOCOLO/PGE,
 
D E C R E T A:
 
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento da Secretaria de 
Estado da Saúde - SESA, na forma deste Decreto.
 

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Seção I
FINALIDADE

 
Art. 2º A Secretaria de Estado da Saúde - SESA, tem 
por finalidade desenvolver a política estadual de saúde, 
através das ações de planejamento, coordenação, 
supervisão, controle e normatização de medidas, visando 
a promoção, a prevenção e recuperação da saúde do 
indivíduo e da coletividade; gerir o Fundo Estadual 
de Saúde; viabilizar a assistência à saúde através da 
universalidade, integralidade e equidade dentro de 
uma rede de serviços hierarquizada, regionalizada e 
descentralizada, para a melhoria da qualidade de vida da 
população do Estado, observadas as normas do Sistema 
Único de Saúde, bem como apoiar e supervisionar as 
atividades desenvolvidas pelas suas entidades vinculadas 
e exercer outras atribuições correlatas, na forma do 
regulamento.

Art. 3º A Secretaria de Estado da Saúde tem, ainda, como 
finalidades específicas:

I - formular as políticas públicas estaduais de saúde, 
contemplando a universalização da assistência, por 
meio da integração, da regionalização, descentralização 
e da hierarquização dos serviços e das ações de saúde 
pública, em articulação com os municípios;
II - coordenar o Sistema Único de Saúde no âmbito do 
Estado, em articulação com o Ministério da Saúde, com 
as Secretarias e os órgãos municipais de Saúde, visando 
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a perfeita execução do Plano Estadual de Saúde;
III - prestar apoio técnico aos municípios, em caráter 
complementar, na execução das ações e serviços de 
saúde às comunidades locais, bem como capacitá-los 
para assumir a gestão dos serviços prestados em sua 
área de atuação constituída;
IV - promover a integração das atividades de saúde 
pública e privada, coordenando a prestação de serviços 
no setor, estabelecendo normas, parâmetros e critérios 
necessários ao padrão de qualidade exigido;
V - realizar e coordenar estudos que visem à melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde prestados à população, 
seja por órgãos públicos ou por organizações da iniciativa 
privada ou entidades sem fins lucrativos;
VI - planejar, supervisionar, coordenar e executar, em 
conjunto com os municípios, as atividades da assistência 
farmacêutica, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
VII - promover a formação e desenvolvimento de recursos 
humanos no campo da saúde pública através da Escola 
de Saúde Pública;
VIII - exercer a regulação do Sistema Estadual de Saúde, 
através da definição, acompanhamento e avaliação de 
normas, padrões e critérios de excelência para a gestão 
e funcionamento dos serviços de saúde, voltados para a 
qualidade da atenção e satisfação do usuário;
IX - monitorar e avaliar, permanentemente, a situação da 
saúde no Estado;
X - coordenar a gestão dos recursos financeiros do 
Fundo Estadual de Saúde, promovendo com equidade 
a distribuição de recursos, utilizando critérios com bases 
epidemiológicas e sociais, na definição de parâmetros 
para a transferência de recursos para os municípios;
XI - promover a captação de recursos junto às 
instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais, para implementação das ações de saúde;
XII - identificar as necessidades de avanços científicos 
e tecnológicos para o desenvolvimento dos serviços 
públicos de saúde no estado e fomentar a realização de 
pesquisas científicas.
 

Seção II
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 
Art. 4º A estrutura organizacional da Secretaria de Estado 
da Saúde é a seguinte:

I - DIREÇÃO SUPERIOR:
1.  Deliberação Coletiva:
1.1  Conselho Estadual de Saúde
1.2  Comissão Intergestora Bipartite
1.3  Comissão Intergestora Regional
2.  Deliberação Singular:
2.1.  Secretário de Estado da Saúde
2.2.  Secretário Adjunto de Atenção à Saúde
2.2.1 Superintendência de Atenção à Saúde
2.3.  Secretário Adjunto de Gestão e Planejamento
2.4.  Secretário Adjunto do Fundo Estadual de Saúde
II   - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO:
3.  Gabinete

4.  Assessoria de Desenvolvimento Institucional
5.  Auditoria do SUS
6.  Ouvidoria do SUS
7.  Assessoria de Comunicação
8.  Controle Interno
III - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
9.  Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação
9.1  Núcleo de Regulação
9.1.1.  Central de Regulação de Urgência e Emergência
9.1.2.  Central de Regulação de Internação
9.1.3.  Central de Regulação Ambulatorial
9.1.4.  Central de Notificação e Captação de Doadores 
de Órgãos
9.1.5 Central de Tratamento Fora de Domicílio
9.2  Núcleo de Controle e Avaliação
10.  Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde
10.1.  Núcleo de Atenção Programáticas e Estratégicas
10.2.  Núcleo de Planejamento das Redes de Atenção à 
Saúde
10.3.  Núcleo de Atenção Primária
11.  Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima
11.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
11.2.  Núcleo de Serviços Médicos
11.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
12.  Hospital da Criança e do Adolescente
12.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
12.2.  Núcleo de Serviços Médicos
12.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
13.  Hospital da Mulher Mãe Luzia
13.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
13.2.  Núcleo de Serviços Médicos
13.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
14.  Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz
14.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
14.2.  Núcleo de Serviços Médicos
14.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
15.  Hospital Estadual de Santana
15.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
15.2.  Núcleo de Serviços Médicos
15.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
16.  Hospital Estadual de Laranjal do Jari
16.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
16.2.  Núcleo de Serviços Médicos
16.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
17.  Hospital Estadual de Oiapoque
17.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
17.2.  Núcleo de Serviços Médicos
17.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
18.  Maternidade Dra. Euclélia Américo
18.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
18.2.  Núcleo de Serviços Médicos
18.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
19.  Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte
19.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
19.2.  Núcleo de Serviços Médicos
19.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
20.  Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul
20.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
20.2.  Núcleo de Serviços Médicos
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20.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
21.  Unidade de Pronto Atendimento de Laranjal do Jari
21.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
21.2.  Núcleo de Serviços Médicos
21.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
22.  Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
22.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
22.2.  Núcleo de Serviços Médicos
22.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
23.  Centro de Especialidades Odontológicas.
23.1.  Núcleo de Serviços Odontológicos Especializados
23.2.  Núcleo de Programas de Saúde Bucal
23.3.  Núcleo de Serviços Administrativos
24.  Centro de Referência em Doenças Tropicais
24.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
24.2.  Núcleo de Serviços Administrativos
25.  Centro de Tratamentos Alternativos
25.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
25.2.  Núcleo de Serviços Administrativos
26.  Centro de Ambulatórios de Especialidades
26.1.  Núcleo de Serviços Técnicos
26.2.  Núcleo de Serviços Administrativos
27.  Centro de Atenção Psicossocial
27.1.  Núcleo de Atenção Psicossocial Adulto
27.2.  Núcleo de Atenção Psicossocial Infantil
27.3.  Núcleo de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
27.4.  Núcleo de Residência Terapêutica
28.  Coordenadoria de Gestão das Unidades 
Descentralizadas
28.1.  Unidade Mista de Vitória do Jari
28.1.1.  Unidade de Serviços Técnicos
28.1.2.  Unidade dos Serviços Administrativos
28.2.  Unidade Mista de Ferreira Gomes
28.2.1.  Unidade de Serviços Técnicos
28.2.2.  Unidade dos Serviços Administrativos
28.3.  Unidade Mista de Serra do Navio
28.3.1.  Unidade de Serviços Técnicos
28.3.2.  Unidade dos Serviços Administrativos
28.4. Unidade Mista de Pedra Branca do Amapari
28.4.1.  Unidade de Serviços Técnicos
28.4.2.  Unidade dos Serviços Administrativos
28.5.  Unidade Mista de Tartarugalzinho
28.5.1. Unidade de Serviços Técnicos
28.5.2. Unidade dos Serviços Administrativos
28.6. Unidade Mista de Calçoene
28.6.1.  Unidade de Serviços Técnicos
28.6.2.  Unidade dos Serviços Administrativos
28.7.  Unidade Mista de Amapá
28.7.1.  Unidade de Serviços Técnicos
28.7.2.  Unidade dos Serviços Administrativos
28.8.  Unidade Mista de Mazagão
28.8.1.  Unidade de Serviços Técnicos
28.8.2.  Unidade dos Serviços Administrativos
29.  Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
29.1.  Núcleo de Programação de Medicamentos e 
Insumos Estratégicos
29.2.  Núcleo de Programação de Material Médico-
Hospitalar
29.3.  Núcleo de Nutrição Parenteral

29.4.  Núcleo de Controle e Distribuição de Medicamentos 
e Material Medico Hospitalar
30.  Coordenadoria de Apoio ao Diagnóstico
30.1.  Núcleo de Diagnóstico por Imagem
30.2.  Núcleo de Diagnóstico Laboratorial
31. Coordenadoria de Gestão do Trabalho em Saúde
31.1.  Núcleo de Gestão do trabalho
31.2.  Núcleo de Gestão de Pessoas
31.2.1.  Unidade de Folha de Pagamento
31.3.  Núcleo de Gestão da Educação em Saúde
32. Coordenadoria Administrativa
32.1.  Núcleo de Administração
32.2.  Núcleo de Gestão de Contratos
32.3.  Núcleo de Gestão de Documentação
32.4.  Núcleo de Engenharia e Arquitetura em Saúde
33. Coordenadoria de Planejamento
33.1.  Núcleo de Planejamento em Saúde
33.2.  Núcleo de Gestão de Projetos e Captação de 
Recursos
33.3.  Núcleo de Informação em Saúde
33.4.  Núcleo de Economia da Saúde
34. Coordenadoria de Gestão de Compras
34.1.  Núcleo de Cotação de Preços
34.2.  Núcleo de Licitações
34.3.  Núcleo de Apoio Técnico
35. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
35.1.  Núcleo de Suporte Técnico
35.2.  Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias
35.3.  Núcleo de Infraestrutura e Segurança da Informação
36. Escola de Saúde Pública
36.1.  Diretoria de Educação Técnica
36.1.1. Núcleo Técnico em Saúde
36.1.1.1.  Unidade de Formação técnica e Desenvolvimento 
Profissional
36.1.1.2.  Unidade de Laboratório
36.2. Diretoria de Educação Superior
36.2.1. Núcleo de Pós-Graduação e Residência em Saúde
36.2.2. Núcleo de Pesquisa em Saúde
36.3. Diretoria Administrativa
36.3.1. Núcleo de Tecnologia Aplicada à Educação em 
Saúde e Pedagogia
36.3.2. Núcleo de Documentação Acadêmica
37. Coordenadoria de Gestão dos Recursos do SUS
37.1.  Núcleo de Execução Orçamentária
37.2.  Núcleo de Contabilidade
37.3.  Núcleo de Execução Financeira
37.4.  Núcleo de Contratualização, Convênios e Acordos 
Internacionais.
37.5.  Núcleo de Acompanhamento e Prestação de 
Contas.

Art. 5º Ficam vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde 
- SESA:

I - Instituto de Hemoterapia e Hematologia do Amapá – 
HEMOAP;
II - Centro de Reabilitação do Estado do Amapá – CREAP;
III - Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado 
do Amapá - SVS.
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Art. 6º A Secretaria de Estado da Saúde será dirigida 
pelo Secretário de Estado com auxílio dos Secretários 
Adjuntos; a Superinten-dência por Superintendente; o 
Gabinete pelo Chefe de Gabinete; a Auditoria por auditor; 
a Ouvidoria por ouvidor; as Diretorias, os hospitais, 
a  maternidade por Diretor; as Coordenadorias por 
Coordenadores; o Controle Interno e as Assessorias por 
Assessores; os Núcleos por Gerentes; as Centrais, os 
Centros e as Unidades por Chefes; e as Atividades por 
Responsáveis, cujos cargos serão providos na forma da 
legislação pertinente.

Parágrafo único. O assessoramento e a consultoria à 
Secretaria da Saúde, nas questões de natureza jurídica, 
serão prestados, na forma da legislação em vigor, pela 
Procuradoria-Geral do Estado.

Art. 7º As funções gratificadas de nível superior e 
intermediário da Secretaria de Estado da Saúde, estão 
dispostas no Anexo I, deste Regulamento.

Seção IV
DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA

 
Subseção I

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
 
Art. 8º O Conselho Estadual de Saúde do Amapá é o 
órgão de instância colegiada e deliberativa, de natureza 
permanente, instituído conforme determinação do Artigo 
257, inciso II, §§ 2º e  4º, da Constituição do Estado do 
Amapá, tem por finalidade atuar na formulação e controle 
da execução da Política Estadual de Saúde, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias 
e na promoção do processo de controle social em toda 
sua amplitude, no âmbito dos setores públicos e privados. 
Terá estrutura, organização e funcionamento de acordo 
com os seus ordenamentos jurídicos próprios.

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva é órgão 
vinculado ao Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde, tendo por finalidade a promoção do necessário 
apoio técnico-administrativo ao CES, às suas Comissões 
e Grupos de Trabalho, fornecendo as condições para o 
cumprimento das finalidades expressas em regimento 
próprio.
 

Subseção II
COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE

 
Art. 9º A Comissão Intergestora Bipartite-CIB, é uma 
instância colegiada e deliberativa tendo como finalidade 
promover a negociação, pactuação e deliberação visando 
à regulamentação dos aspectos operacionais do sistema 
único de saúde no Amapá, sendo regulamentada por 
instrumento jurídico próprio.

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva é órgão 
vinculado ao Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, 

tendo por finalidade a promoção do necessário apoio 
técnico-administrativo à Comissão Intergestora Bipartite, 
às suas Comissões e Grupos de Trabalho, fornecendo as 
condições para o cumprimento dos objetivos expressos 
em regimento próprio.
 
Subseção III
COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL
 
Art. 10. A Comissão Intergestora Regional é uma 
instância de negociação, articulação e deliberação, no 
âmbito regional, vinculada à Secretaria de Estado da 
Saúde para efeitos administrativos e operacionais quanto 
ao SUS no âmbito da Região de Saúde, articulada às 
diretivas estadual e nacional do Sistema Único de Saúde, 
constituindo-se num espaço permanente de pactuação 
e co-gestão solidária. São Finalidades da Comissão 
Intergestora Regional, identificar as necessidades e 
definição de prioridades de soluções para organização e 
funcionamento de uma rede regional de ações e serviços 
de atenção à saúde, integrada e resolutiva; Pactuar 
aspectos operacionais, financeiros e administrativos da 
gestão compartilhada do SUS, de acordo com a política 
de saúde dos entes federativos, definidas nos seus planos 
de saúde e aprovados pelos seus respectivos conselhos 
de saúde e observando as diretrizes da Comissão 
Intergestora Bipartite.

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva é órgão 
vinculado ao Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, 
tendo por finalidade a promoção do necessário apoio 
técnico-administrativo à Comissão Intergestora Regional, 
às suas Comissões e Grupos de Trabalho, fornecendo as 
condições para o cumprimento dos objetivos expressos 
em regimento próprio.
 

CAPÍTULO II
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES DE DELIBERAÇÃO 

SINGULAR
 

Seção I
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENÇÃO À SAÚDE

 
Art. 11. À Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde compete:

I – planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações 
relacionadas à atenção à saúde da população, garantindo 
o acesso igualitário e estabelecendo padrões para 
uma atenção adequada às necessidades de saúde da 
população;
II – realizar o planejamento, a formulação, a implementação 
e a coordenação da política estadual de atenção à saúde, 
enquanto parte integrante da Política Estadual de Saúde, 
observados os princípios e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde;
III - coordenar a proposição e a formulação de diretrizes 
para o desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas à 
atenção à saúde, de interesse estadual;
IV - adequar as políticas nacionais de atenção à saúde, 
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para a realidade local, garantindo assim a efetividade das 
mesmas;
V – coordenar a elaboração de relatórios e da análise 
de dados técnicos e gerenciais, relacionadas às ações 
de promoção, prevenção, cuidado, reabilitação urgência/
emergência, conformadas nas Redes de Atenção à Saúde, 
para subsidiar a definição de políticas de intervenção da 
área;
VI - fortalecer a promoção da cooperação técnica com 
os municípios, com orientação para a organização dos 
serviços de atenção à saúde que considere a incorporação 
de novos cenários epidemiológicos, em conjunto com as 
equipes das Regionais de Saúde;
VII - propor normas técnicas relativas ao bom 
funcionamento de sua área de atuação.
 

Seção II
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

 
Art. 12. À Superintendência de Atenção à Saúde compete:

I - coordenar o planejamento e a execução das atividades 
relacionadas à assistência ambulatorial e hospitalar, de 
média e alta complexidade sob gestão estadual, garantindo 
o acesso igualitário aos serviços em nível ambulatorial e 
hospitalar, de apoio diagnóstico e terapêutico do Sistema 
Único de Saúde, de acordo com as diretrizes constantes 
no Plano Estadual de Saúde;
II - assessorar tecnicamente à direção superior e as 
demais áreas da SESA em assuntos de sua competência;
III - propor normas e fluxos dos processos de trabalho 
relativos ao funcionamento de sua área de atuação;
IV - produzir informações das ações e dos serviços 
desenvolvidos pelas unidades por meio de dados, 
relatórios e pareceres técnicos a fim de subsidiar a 
definição das políticas de assistência à saúde;
V - promover a definição e a implementação de diretrizes, 
protocolos e orientações relativas à Atenção à Saúde;
VI - integrar as demais áreas da Secretaria de Saúde a 
fim de estabelecer mecanismos, com vistas a ofertar a 
assistência integral à população.
 

Seção III
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO
 
Art. 13. À Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento 
compete:

I - articular o apoio técnico ao processo de elaboração do 
planejamento estratégico, Programação Anual de Saúde, 
Plano Estadual de Saúde e outros instrumentos de gestão 
do SUS, em conjunto com as demais áreas promovendo o 
alinhamento das ações com as prioridades de governo e 
o mapa estratégico da Secretaria de Saúde;
II - coordenar a elaboração da proposta orçamentária, 
em conjunto com a Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional, Coordenadoria de Planejamento e a 
Secretaria Adjunta do Fundo Estadual de Saúde;

III - orientar a elaboração e a execução das atividades 
relativas à gestão para resultados, apoiando o gestor 
estadual do SUS na tomada de decisão;
IV - monitorar a avaliação do desempenho da SESA, 
colaborando na identificação de entraves e oportunidades 
na execução de suas atividades e na proposição de ações 
que visem a assegurar o cumprimento dos objetivos e 
metas estabelecidas;
V - promover o desenvolvimento de metodologias e 
estudos, visando o fortalecimento dos instrumentos de 
planejamento, monitoramento e avaliação no âmbito do 
SUS, sob sua competência;
VI - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços 
desenvolvidos pela SESA, em consonância com o Plano 
de Governo, os instrumentos de gestão orçamentária e de 
gestão do Sistema Único de Saúde, e com as diretrizes e 
princípios do Sistema Único de Saúde;
VII - elaborar normas, fluxos e procedimentos 
administrativos internos, visando organizar o 
funcionamento da SESA;
VIII - planejar e elaborar a previsão de recursos para 
atender as necessidades operacionais da Secretaria de 
Estado da Saúde, garantindo a continuidade dos serviços 
e ações programáticas e eventuais, seguindo orientações 
e normas das áreas competentes;
IX - acompanhar a execução das metas e da execução 
físico- financeira, atendendo as normativas dos 
instrumentos legais sob sua responsabilidade e seguindo 
orientações das áreas afins;
X - consolidar dados gerenciais administrativos dos 
diversos setoriais para subsidiar os gestores nos 
redirecionamentos necessários à implementação de 
serviços que busquem sempre um caráter de excelência 
de processos e resultados;
XI - coordenar a administração de pessoal, patrimônio e 
logística;
XII - coordenar os processos de gerenciamento de 
aquisição de bens e serviços.
 

Seção IV
SECRETARIA ADJUNTA DO FUNDO ESTADUAL DE 

SAÚDE - FES
 
Art. 14. À Secretaria do Fundo Estadual de Saúde - FES 
compete:

I - coordenar os atos administrativos da execução 
orçamentária, financeira e contábil, mediante a elaboração 
de diretrizes operacionais para o Fundo Estadual da 
Saúde - FES;
II - coordenar o planejamento, programação, 
orçamentação, acompanhamento e avaliação de estudos 
e análises na aplicação dos recursos do Fundo Estadual 
da Saúde - FES, em estreita articulação com o Sistema 
Estadual de Planejamento, Financeiro e de Contabilidade 
do Estado;
III - administrar os recursos do Fundo Estadual de Saúde 
-FES, sob a orientação e supervisão direta do Secretário 
de Estado da Saúde;
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IV - elaborar a programação de desembolso financeiro do 
Fundo Estadual de Saúde - FES;
V - aprovar atos administrativos e estabelecer 
procedimentos destinados a adequar a operacionalização 
do Fundo Estadual da Saúde - FES às exigências da 
legislação aplicável ao Sistema Único de Saúde-SUS;
VI - movimentar as contas do FES, em conjunto com o 
Secretário de Estado da Saúde, observada a legislação 
aplicável ao Sistema Único de Saúde - SUS;
VII - zelar pela regularidade e exatidão das transferências 
de recursos do FES para os fundos de saúde municipais 
e demais unidades autárquicas integrantes do Sistema 
Único de Saúde do Estado do Amapá;
VIII - apresentar ao Conselho Estadual de Saúde os 
relatórios quadrimestrais sobre a execução orçamentária 
e financeira do FES, nos termos do art. 41, da LC nº 
141/12, em conjunto com o FES;
IX - acompanhar o ingresso dos recursos financeiros, bem 
como a emissão de empenhos, liquidações de contas e 
pagamentos das despesas do Fundo de Saúde;
X - aplicar os recursos, observadas as prioridades 
estabelecidas no Plano Estadual de Saúde - PES e nas 
Leis Estaduais que estabelecem o Plano Plurianual - PPA, 
as Diretrizes Orçamentárias-LDO e Orçamentária Anual - 
LOA;
XI - prestar contas da aplicação dos recursos do FES, nos 
prazos e na forma estabelecidas na legislação em vigor e 
nos termos da LC nº 141/12.
XII - coordenar e acompanhar a celebração de convênios, 
acordos internacionais e a contratualização de serviços 
de saúde, em caráter complementar.
 

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES

 
Seção I

GABINETE DO SECRETÁRIO
 
Art. 15. Ao Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 
compete:

I - coordenar o recebimento, a tramitação, a expedição e 
o controle da correspondência oficial da instituição, bem 
como a organização, a manutenção e a atualização do 
arquivo de correspondências;
II - analisar despachos interlocutórios em processos cuja 
decisão caiba ao Secretário, bem como proferir despachos 
de mero encaminhamento, quando estes forem de sua 
competência;
III - preparar a agenda diária do titular e coordenar o 
roteiro de suas audiências;
IV - encaminhar, transmitir ordens e mensagens emanadas 
do Secretário, bem como divulgar atos, portarias, 
circulares, ordens de serviço e instruções emitidas pelo 
titular do órgão;
V - receber e tramitar eletronicamente todos os 
documentos destinados ao gabinete, via sistema 
eletrônico de documentação ou outro similar;
VI - desempenhar quaisquer outras tarefas ou atribuições, 

que direta ou indiretamente, concorram para a regularidade 
e eficiência dos serviços do Gabinete;
VII - articular-se com as unidades da Secretaria e com os 
demais órgãos e entidades da Administração Pública.
 

Seção II
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL
 
Art. 16. À Assessoria de Desenvolvimento Institucional 
compete:

I - coordenar, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento e a Secretaria Adjunta do Fundo Estadual 
de Saúde, a elaboração da proposta orçamentária;
II - promover o uso de tecnologia da informação e o 
desenvolvimento de competências e habilidades das 
pessoas e da modernização da gestão, no âmbito da 
instituição;
III - desenvolver programas, coordenar projetos e 
equipes na implementação de metodologias, técnicas 
e ferramentas no aperfeiçoamento dos processos, 
disseminando os conceitos de gestão por resultados e 
a aplicação de tecnologias inovadoras necessárias à 
eficiência e à eficácia da administração;
IV - articular parcerias com órgãos e instituições para 
compartilhar informações, experiências, conhecimento, 
participando de grupos de estudos de interesse da 
instituição;
V - prestar assessoramento técnico às demais unidades 
da instituição na elaboração e na execução dos planos e 
atividades;
VI - promover a utilização de novos modelos, métodos 
e técnicas de gestão, objetivando o aperfeiçoamento 
da administração da instituição, buscando a efetividade 
das ações governamentais e a qualidade dos serviços 
prestados;
VII - elaborar estudos e fornecer informações à Secretaria 
de Estado da Administração, necessários à formulação da 
política de recursos humanos;
VIII - promover estudo, pesquisa, avaliação e difusão de 
novas tecnologias da informação e propor especificações 
técnicas e definir necessidades de alocação de recursos 
tecnológicos, de acordo com as diretrizes do Centro de 
Processamento de dados do Estado;
IX - prestar suporte administrativo ao Comitê Gestor 
Institucional, acompanhando e monitorando os 
compromissos assumidos por seus integrantes;
X - propor estratégias e procedimentos necessários 
à otimização dos recursos públicos utilizados pela 
instituição, para o cumprimento de sua missão e melhoria 
dos serviços prestados;
XI - assessorar na implantação de processos de 
modernização administrativa e de melhoria contínua, 
articulando as funções de racionalização, organização e 
otimização e a implantação de instrumentos e mecanismos 
capazes de assegurar a constante inovação da SESA e 
normatização do seu arranjo institucional;
XII - elaborar e coordenar a organização e indexação dos 
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instrumentos normativos como portarias, leis, decretos, 
instruções normativas, resoluções emitidas no âmbito da 
Secretaria de Estado da Saúde.
XIII - propor a celebração de convênios, contratos de 
gestão, acordos internacionais, cooperação técnica, 
para formação de parceria em consonância com as 
diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde, bem 
como o acompanhamento e a avaliação da execução dos 
mesmos;
XIV - realizar o acompanhamento administrativo 
e financeiro dos contratos, convênios e termos de 
cooperação técnica, verificando o impacto e os resultados 
dos mesmos nos serviços de saúde, contribuindo para o 
planejamento e a implantação de estratégias de saúde e 
serviços;
XV - coordenar, supervisionar e executar as atividades de 
programação, acompanhamento e avaliação orçamentária 
e do Plano Plurianual, no âmbito da SESA, em estreita 
articulação com as diretrizes do Sistema Estadual de 
Planejamento.
 

Seção III
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

 
Art. 17. À Assessoria de Comunicação compete:

I - planejar, organizar e executar programas e atividades 
de Relações Públicas, Publicidade e Jornalismo, 
assessorando o gabinete e os demais setores da SESA 
na divulgação de assuntos de interesse da pasta, 
conforme diretrizes do Governo do Estado do Amapá sob 
o direcionamento da Secretaria de Comunicação;
II - elaborar e coordenar as estratégias e políticas 
de comunicação com o público interno e externo, 
assessorando a Instituição junto aos Órgãos de imprensa;
III - acompanhar as matérias de interesse da instituição, 
divulgadas nos meios de comunicação e organizá-las em 
arquivos;
IV - coordenar a promoção de eventos e organizá-los, 
elaborando as apresentações institucionais a serem 
realizadas pelo Secretário, nos diversos eventos;
V - produzir materiais informativos e educativos de 
interesse da SESA;
VI - pautar, acompanhar e divulgar eventos promovidos 
pela SESA ou com sua participação e/ou apoio;
VII - agendar e acompanhar entrevistas, individuais ou 
coletivas, com o Secretário de Saúde, Superintendentes, 
diretores e técnicos da SESA.
 

Seção IV
AUDITORIA DO SUS

 
Art. 18. À Auditoria do SUS/AP compete:

I - cumprir e fazer cumprir no âmbito da Secretaria de 
Estado da Saúde, as ações e normas de auditoria/SUS 
de acordo com o Sistema Nacional de Auditoria-SNA;
II - proceder auditoria em órgãos e entidades integrantes 
e participantes do SUS;

III - prestar apoio técnico na formação, qualificação e 
treinamento específico dos Componentes Municipais de 
Auditoria/SUS;
IV - receber denúncias da Ouvidoria do SUS e de terceiros, 
inclusive dos meios de comunicação, sobre a assistência 
prestada pelo SUS, comunicando ao denunciante o 
resultado final da apuração;
V - notificar os gestores e prestadores de serviços ao SUS, 
aos órgãos públicos e entidades de classes envolvidas, os 
resultados de auditoria, propiciando o direito à defesa ou 
justificativa e estabelecendo prazos para manifestação/
correção das irregularidades constatadas;
VI - recomendar o monitoramento dos serviços e da 
assistência prestada visando à melhoria e o cumprimento 
dos critérios estabelecidos pela legislação do SUS;
VII - orientar as entidades integrantes ou que participem 
do SUS por convênio, contrato ou outro instrumento, sobre 
a legislação específica do SUS, bem como examinar o 
cumprimento das orientações;
VIII - sugerir providências ao Gestor do SUS, quanto à 
sustação de contrato, convênio ou outro instrumento 
congênere, no caso de não se efetivarem, no prazo 
previsto, as medidas determinadas pela supervisão ou 
aquelas expressas no processo;
IX - zelar pela estrita observância dos princípios da 
legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos;
X - avaliar o desempenho dos serviços assistenciais de 
saúde/SUS quando solicitado;
XI - recomendar a instauração de processo administrativo, 
quando detectada em auditoria a existência de 
irregularidade de que resulte dano ao erário, provocado por 
entidades contratadas ou conveniadas, ou por servidores 
ou pessoa que, agindo nessa qualidade, tenham causado 
ou contribuído para o dano;
XII - supervisionar a qualidade e o padrão da rede 
hospitalar e ambulatorial vinculadas ao SUS, visando o 
bom nível de assistência a ser prestado;
XIII - propor medidas que objetivem promover a integração 
da auditoria do SUS/SESA com outros sistemas de 
Controle Interno da Administração Federal, Estadual e 
Municipal;
XIV - apresentar ao Secretário de Estado da Saúde, para 
análise e ampla divulgação, Relatório Quadrimestral 
contendo o resumo das auditorias concluídas ou iniciadas 
no período, bem como suas recomendações.
 

Seção V
OUVIDORIA DO SUS

 
Art. 19. À Ouvidoria do SUS compete:

I - coordenar a rede de ouvidoria em saúde atendendo 
aos princípios e diretrizes do SUS;
II - coordenar o recebimento, registro e tratamento 
de reclamações, denúncias e outras manifestações 
do cidadão sobre os serviços de saúde prestados 
à sociedade, visando à melhoria da sua qualidade, 
eficiência, resolutividade e equidade;
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III - produzir informações que subsidiam os gestores na 
avaliação da qualidade dos serviços públicos de saúde e 
tomadas de decisão;
IV - contribuir com a avaliação do sistema, através do 
usuário, estabelecendo a comunicação entre o cidadão e 
o Poder Público, de forma a promover encaminhamentos 
necessários para a solução de problemas.
 

Seção VI
CONTROLE INTERNO

 
Art. 20. Ao Controle Interno compete:

I - exercer o acompanhamento sobre a observância dos 
limites constitucionais, da lei de responsabilidade fiscal e 
os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
II - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade 
na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
operacional, bem como na aplicação dos recursos 
destinados às despesas com saúde;
III - adotar e implementar as políticas e procedimentos 
de prevenção e combate à corrupção, bem como a 
divulgação dos instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aferindo a consistência das informações divulgadas;
IV - prestar assessoramento ao Secretário de Saúde, 
no âmbito de suas competências, e analisar os diversos 
relatórios que permitam o acompanhamento da execução 
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos 
programas, de execução direta ou indireta;
V - manifestar-se por meio de relatórios, auditorias, 
pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar 
e sanar as possíveis irregularidades;
VI - alertar formalmente a autoridade administrativa 
competente para que instaure Tomada de Contas 
Especial, sempre que tiver conhecimento de ocorrência 
de desfalque ou desvio de recursos financeiros, bens 
ou valores públicos, da prática de qualquer ato ilegal, 
ilegítimo, irregular ou antieconômico que resulte dano ao 
erário, bem como da omissão no dever de prestar contas;
VII - representar ao Tribunal de Contas, sob pena de 
responsabilidade solidária, sobre irregularidades ou 
ilegalidades identificadas nas ações de controle que 
evidenciarem danos ou prejuízos ao erário.
VIII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional, atuando como um dos interlocutores junto ao 
Tribunal de Contas do Estado.

Seção VII
COORDENADORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇAO
 
Art. 21. À Coordenadoria de Regulação, Controle e 
Avaliação compete:

I - coordenar a organização, implantação e aprimoramento 
dos processos que compõem a regulação do acesso à 
assistência de forma integrada nas esferas de gestão 

estadual e municipal do SUS;
II - construir conjuntamente com as centrais de regulação 
e o núcleo de controle e avaliação, as estratégias de 
ação e de intervenção necessárias para a implantação de 
políticas de regulação, dos processos de trabalho, bem 
como a captação, análise e manutenção das informações 
geradas;
III - garantir os princípios da equidade e integralidade, 
visando assegurar o acesso aos serviços de saúde de 
forma adequada;
IV - planejar a capacitação, em conjunto com as áreas 
competentes, de forma permanente, das equipes que 
atuarão nas Unidades de Saúde realizando a regulação;
V - subsidiar as ações de planejamento, controle e 
avaliação em saúde;
VI - diagnosticar, adequar e orientar os fluxos de acesso 
à assistência.
 

Seção VIII
NÚCLEO DE REGULAÇÃO

 
Art. 22. Ao Núcleo de Regulação compete:

I - regular as alternativas assistenciais mais adequadas às 
necessidades do cidadão, de forma equânime, ordenada, 
oportuna, racional e qualificada, promovendo a equidade 
do acesso, garantindo a integralidade da assistência 
e permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às 
necessidades imediatas;
II - apoiar tecnicamente a implantação de Complexos 
reguladores municipais, baseado nas normatizações 
vigentes;
III - elaborar o Plano Estadual de Regulação;
IV - elaborar e incorporar protocolos de regulação que 
ordenam os fluxos de acesso aos serviços assistenciais;
V - regular o acesso aos leitos disponíveis, as consultas e 
procedimentos especializados;
VI - estabelecer referências entre unidades de 
diferentes níveis de complexidade de abrangência local, 
intermunicipal e interestadual, segundo os fluxos e 
protocolos pactuados;
VII - estabelecer normas, rotinas e fluxos dos processos 
autorizativos das internações hospitalares e dos 
procedimentos de alta complexidade;
VIII - garantir as referências interestaduais através da 
Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade 
(CRAC/CNRAC), em conformidade com as normas 
vigentes.
 

Subseção I
CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
 
Art. 23. À Central de Regulação de Urgência e Emergência 
compete:

I - regular o atendimento pré-hospitalar de urgência 
realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-
SAMU, de acordo com a legislação vigente;
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II - realizar a interface com a central de regulação 
de internação no que se refere ao acesso aos leitos 
hospitalares de urgência;
III - realizar a regulação de acesso ao transporte 
aeromédico.
 

Subseção II
CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO

 
Art. 24. À Central de Regulação de Internação compete:

I - regular o acesso aos leitos hospitalares e aos 
procedimentos eletivos dos estabelecimentos de saúde 
vinculados ao SUS, próprios, contratados ou conveniados;
II - regular o acesso aos leitos hospitalares de urgência.
 

Subseção III
CENTRAL DE REGULAÇAO AMBULATORIAL

 
Art. 25. À Central de Regulação Ambulatorial compete:

I - regular o acesso dos pacientes aos procedimentos e 
cirurgias ambulatoriais;
II - regular o acesso às consultas especializadas e aos 
serviços de apoio ao diagnóstico e terapia.
 

Subseção IV
CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE 

DOADORES DE ÓRGÃOS
 
Art. 26. À Central de Notificação e Captação de Doadores 
de Órgãos compete:

I - coordenar, controlar, acompanhar e fiscalizar, à luz da 
legislação vigente, as atividades de doação e transplantes 
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, no âmbito 
estadual;
II - notificar o diagnóstico de Morte Encefálica;
III - ofertar potenciais doadores de múltiplos órgãos à 
Central Nacional de Transplantes-CNT;
IV - inscrever e classificar potenciais receptores para 
alimentar as listas local, regional e única no Sistema 
Nacional de Transplantes-SNT;
V - registrar os procedimentos de doação e transplantes 
no Sistema Nacional de Transplantes-SNT.
 

Subseção V
CENTRAL DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

 
Art. 27. Ao Tratamento Fora de Domicílio compete:

I - garantir a operacionalização, o monitoramento e a 
avaliação do Programa TFD interestadual;
II - organizar os processos de trabalho e normatizar o 
funcionamento dos serviços que compõem a Central de 
Tratamento Fora de domicílio;
III - viabilizar o deslocamento do paciente e seu 
acompanhante, se necessário, prevalecendo o meio de 
transporte adequado (conforme formulário de Solicitação 

de Tratamento Fora do Domicílio), de acordo com o laudo 
médico;
IV - viabilizar ajuda de custo ao paciente, encaminhado 
por ordem médica às unidades de saúde de outro Estado 
da Federação, quando esgotados todos os meios de 
tratamento na localidade de residência do mesmo, desde 
que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no 
período estritamente necessário a este tratamento;
V - viabilizar o deslocamento de pacientes para realização 
de procedimentos regulados pela Central Nacional de 
Regulação de Alta Complexidade - CNRAC, em caráter 
eletivo, nas especialidades de cardiologia, neurologia, 
oncologia, ortopedia, epilepsia, e ainda os procedimentos 
de cirurgia bariátrica, fissura labiopalatal e implante coclear 
só ocorrerão para as Unidades de Saúde cadastradas/
conveniadas ao SUS em outras Unidades da Federação, 
quando devidamente agendados pela CERAC junto à 
CNRAC;
VI - normatizar a operacionalização do Programa de 
Tratamento Fora do domicílio, de acordo com as normas 
do Ministério da Saúde através de regimento interno 
específico.
 

Seção IX
DO NÚCLEO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

 
Art. 28. Ao Núcleo de Controle e Avaliação compete:

I - coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ações 
que se referem à normatização e organização do sistema 
de saúde estadual em consonância com as diretrizes e 
princípios do Sistema Único de Saúde;
II - realizar o cadastramento dos serviços e dos usuários, 
de forma a constituir base segura para o processo de 
programação e organização da assistência;
III - elaborar e conduzir os processos de contratualização 
de serviços de saúde, de forma complementar e de 
acordo com as necessidades identificadas e legislação 
específica;
IV - realizar o acompanhamento do processo de 
alimentação dos bancos de dados nacionais dos sistemas 
de informações hospitalares e ambulatoriais;
V - realizar o controle da execução dos tetos físicos e 
financeiros da assistência;
VI - realizar a atualização das versões dos sistemas de 
informações;
VII - realizar o acompanhamento, controle e a avaliação, 
em conjunto com a área específica, da programação, 
produção e faturamento dos estabelecimentos 
assistenciais de média e alta complexidade ambulatoriais 
e hospitalares;
VIII - enviar a remessa dos arquivos ao DATASUS em 
conformidade com o calendário estipulado pelo Ministério 
da Saúde;
IX - realizar a avaliação da organização do Sistema 
Estadual de Saúde;
X - realizar a avaliação e acompanhamento de processos 
de credenciamentos/habilitação de serviços junto ao 
Ministério da Saúde;
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XI - elaborar, acompanhar a atualização do processo de 
Programação Pactuada e Integrada da Assistência-PPI;
XII - realizar a avaliação dos serviços na relação entre 
programação, produção e registros;
XIII - realizar a avaliação da qualidade da assistência e 
satisfação dos usuários do SUS.
 

Seção X
COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À 

SAÚDE
 
Art. 29. À Coordenadoria de Políticas de Atenção à 
Saúde compete promover a gestão, o planejamento, 
desenvolvimento, acompanhamento e a avaliação das 
Políticas e Programas de Saúde no âmbito do SUS, com 
ênfase na promoção da saúde, buscando a interface e 
consonância com a organização da Rede de Atenção à 
Saúde de forma regionalizada e integrada, na perspectiva 
do ordenamento com as Redes de Atenção prioritárias para 
o Estado, respeitando as diretrizes elencadas na legislação 
vigente e promovendo as adequações necessárias, de 
acordo com o perfil epidemiológico e as especificidades 
regionais e locais promovendo a atenção integral à saúde, 
visando à melhoria da qualidade de vida da população.
 

Seção XI
NÚCLEO DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICAS E 

ESTRATÉGICAS
 
Art.  30.   Ao   Núcleo   de   Atenção   Programáticas   e 
Estratégicas, compete:

I - implantar, coordenar, articular, planejar e desenvolver 
no âmbito do Estado, as Políticas e Programas de 
Saúde e ações destinadas a áreas estratégicas e grupos 
populacionais conforme os ciclos de vida, visando o 
acesso, a equidade e a integralidade da atenção à saúde 
em consonância com as Redes de Atenção à Saúde 
prioritárias do SUS;
II - planejar, desenvolver e avaliar ações integradas de 
promoção da saúde e prevenção de agravos visando à 
qualidade de vida da população;
III - planejar, monitorar e avaliar as ações dos programas 
estratégicos e políticas de saúde do SUS para os ciclos 
de vida, populações em situação de vulnerabilidade no 
enfrentamento às principais doenças e agravos à saúde 
da população;
IV - coordenar a elaboração e a implantação de protocolos 
técnicos e linhas de cuidados na rede de atenção;
V - monitorar, consolidar e analisar sistematicamente os 
dados gerados pelos sistemas de informação relacionados 
à situação de saúde nos ciclos de vida, objetivando a 
utilização no planejamento das ações.
 

Seção XII
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DAS REDES DE 

ATENÇÃO À SAÚDE
 
Art. 31. Ao Núcleo de Planejamento de Redes de Atenção, 

compete:
I - planejar e articular a rede de forma integrada e 
poliárquica dos pontos de atenção desde a Atenção 
Primária à Atenção Especializada, visando à Assistência 
contínua e integral para a população;
II - formular estratégias de regionalização das Redes de 
Atenção à Saúde, buscando a expansão de ofertas e a 
qualidade dos serviços em consonância com a Política de 
Regionalização do Estado;
III - realizar análise técnica e emitir parecer das demandas 
de implantação de serviços de atenção à saúde;
IV - acompanhar e avaliar a implantação das Redes de 
Atenção à Saúde;
V - apoiar tecnicamente os municípios nos processos de 
habilitação, credenciamento e organização da rede de 
serviços.
 

Seção XIII
NÚCLEO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

 
Art. 32. Ao Núcleo de Atenção Primária, compete:

I - fazer a Gestão e acompanhamento da implementação 
de políticas de atenção primária, priorizando a estratégia 
de saúde da família como modelo de atenção, visando o 
fortalecimento da atenção primária;
II - apoiar e assessorar tecnicamente os municípios 
na reorganização da atenção primária efetivando o 
acompanhamento e avaliação considerando a estratégia 
saúde da família como modelo de atenção;
III - implementar ações que melhorem a gestão, propondo 
melhoria e ajustes no modelo de atenção dos municípios 
com as unidades básicas tradicionais de forma a 
integrar o processo de referência e contra referência à 
atenção especializada, com vistas a ampliar a oferta e a 
resolutividade dos serviços de atenção à saúde.
IV - organizar a atenção primária e propor estratégias 
para a qualificação, de acordo com as diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica, priorizando a saúde 
da família como modelo de atenção;
V - apoiar os Municípios no processo de credenciamento 
das equipes de Atenção Básica e demais componentes 
elencados na Política Nacional de Atenção Básica, desde 
a elaboração dos projetos até a emissão do parecer final, 
para o posterior envio às instâncias de homologação e 
credenciamento;
VI - estabelecer mecanismos de controle, monitoramento 
e avaliação sistemática dos resultados alcançados pelas 
ações da atenção básica como parte do processo de 
planejamento e programação;
VII - disponibilizar aos Municípios de forma articulada 
com a Coordenadoria Estadual de Gestão do Trabalho 
e Educação em Saúde, instrumentos técnicos que 
facilitem o processo de formação e educação permanente 
continuada;
VIII - monitorar, consolidar e analisar sistematicamente 
os dados gerados pelos sistemas de informação 
relacionados à Atenção Básica, objetivando a utilização 
no planejamento das ações.
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Seção XIV
UNIDADES HOSPITALARES

 
Art. 33. As Unidades Hospitalares são estabelecimentos 
de saúde que prestam serviços de média e alta 
complexidade, dotado de internação, meios diagnósticos 
e terapêuticos, com o objetivo de prestar assistência 
médica e de reabilitação, podendo dispor de atividades 
de prevenção, assistência ambulatorial, atendimento de 
urgência/emergência e de ensino/pesquisa.
Parágrafo único. As Unidades Hospitalares terão suas 
competências definidas em regimento interno próprio.
 

Seção XV
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

 
Art. 34. As Unidades de Pronto Atendimento são 
estabelecimen-tos de saúde de complexidade 
intermediária, associadas a uma rede organizada de 
atenção às urgências.

Parágrafo único. As Unidades de Pronto Atendimento 
terão suas competências definidas em regimento interno 
próprio.
 

Seção XVI
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

 
Art. 35. Ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
compete:

I - operacionalizar o sistema regionalizado e hierarquizado 
de saúde, no que concerne às urgências, equilibrando a 
distribuição da demanda de urgência e proporcionando 
resposta adequada e adaptada às necessidades 
do cidadão, através de orientação ou pelo envio de 
equipes, visando atingir todos os municípios da região de 
abrangência;
II - realizar a coordenação, a regulação e a supervisão 
médica, direta ou à distância, de todos os atendimentos 
pré-hospitalares;
III - realizar o atendimento médico pré-hospitalar de 
urgência, tanto em casos de traumas como em situações 
clínicas, prestando os cuidados médicos de urgência 
apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando 
se fizer necessário, transportá-lo com segurança e com 
o acompanhamento de profissionais do sistema até o 
ambulatório ou hospital;
IV - participar dos planos de organização de socorros 
em caso de desastres ou eventos com múltiplas vítimas, 
tipo acidente aéreo, inundações, terremotos, explosões, 
intoxicações coletivas, acidentes químicos ou de 
radiações ionizantes, e demais situações de catástrofes;
V - manter, diariamente, informação atualizada dos 
recursos disponíveis para o atendimento às urgências.

Parágrafo único. O Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência será regulamentado por regimento interno 
específico.

Seção XVII
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

 
Art. 36. Ao Centro de Especialidades Odontológicas 
compete:
I -  coordenar  as  ações  de  saúde  bucal,  nas  esferas  
primária  e secundária;
II - garantir o acesso integral, humanizado e com qualidade 
às ações e serviços de saúde bucal aos usuários do SUS, 
através dos serviços especializados em odontologia 
nas áreas de odontopediatria, endodontia, periodontia, 
radiologia, cirurgia buco-maxilo-facial, estomatologia, 
prótese dentária, ortodontia e ortopedia dos maxilares, 
portadores de necessidades especiais;
III - implantar e gerir as unidades de odontologia hospitalar 
na rede estadual de hospitais;
IV - garantir o acesso aos usuários do SUS, aos serviços 
disponibilizados pelo LRPD (laboratório referência em 
prótese dentária).
 

Subseção I
NÚCLEO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

ESPECIALIZADOS
 
Art. 37. Ao Núcleo de Serviços Odontológicos 
Especializados compete:

I - realizar serviços de cirurgia e traumatologia buco-
maxilo-facial, no âmbito hospitalar, aos pacientes que 
necessitam de serviços odontológicos especializados;
II - realizar serviços especializados em odontologia 
nas áreas de odontopediatria, endodontia, periodontia, 
radiologia, cirurgia buco-maxilo-facial, estomatologia, 
prótese dentária, ortodontia e ortopedia dos maxilares, 
portadores de necessidades especiais;
III - gerenciar o projeto de atendimento aos portadores 
das fissuras lábio palatina.
 

Subseção II
NÚCLEO DE PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL

 
Art. 38. Ao Núcleo de Programas de Saúde Bucal 
compete:

I - coordenar os programas de saúde bucal, em parceira 
com instituições públicas e privadas visando à prevenção 
e recuperação da saúde bucal;
II - ampliar o acesso ao tratamento odontológico gratuito 
por meio do Sistema Único de Saúde - SUS.
 

Subseção III
NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 
Art. 39. Ao Núcleo de serviços administrativos compete:

I - coordenar a administração de insumos, materiais e 
equipamentos especializados ligados à execução dos 
serviços odontológicos, em conformidade com as normas 
fixadas pela Secretaria de saúde;
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II - realizar o acompanhamento e o monitoramento 
das aquisições de insumos, materiais e equipamentos 
especializados ligados à execução das atividades de 
saúde, da gestão de estoque e da distribuição à rede de 
serviços;
III - realizar o assessoramento à Direção superior e 
às diversas unidades da SESA em assuntos de sua 
competência;
IV - gerenciar a produção de informações para subsidiar os 
redirecionamentos necessários à melhoria da qualidade 
dos serviços odontológicos.
 

Seção XVIII
CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS TROPICAIS
 
Art. 40. Ao Centro de Referência em Doenças Tropicais 
-CRDT compete:

I - realizar o diagnóstico, tratamento, acompanhamento e 
reabilitação;
II - proporcionar uma assistência de qualidade às pessoas 
vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais, com a finalidade 
de prestar assistência clínica, terapêutica, farmacêutica e 
psicossocial, em nível ambulatorial, fixando o paciente a 
uma equipe multidisciplinar que o acompanhará ao longo 
de sua doença;
III - coordenar e organizar a estruturação e o funcionamento 
dos Centros de Testagem e Aconselhamento, Serviço 
de Atenção Especializada, Centro de Referência e 
Treinamento, Assistência Domiciliar Terapêutica e Unidade 
Dispensadora Medicamentos às pessoas vivendo com 
HIV/Aids e/ou hepatites B e C;
IV - coordenar e integrar os mecanismos de referência e 
contra- referência a partir da rede básica, encaminhando 
de acordo com a necessidade ao Centro de Doenças 
Transmissíveis, Assistência Domiciliar Terapêutica - ADT 
e Casa de Apoio;
V - garantir referências para serviços de apoio diagnóstico 
e laboratoriais, assegurando a realização de contagem de 
células CD4/CD8, quantificação de carga viral, exames 
de genotipagem, assim como outros exames pertinentes 
à assistência.
VI - promover a equidade e o acesso ao aconselhamento, 
ao diagnóstico do HIV, Hepatites B e C, Sífilis e à prevenção 
das demais infecções sexualmente transmissíveis, 
favorecendo segmentos populacionais em situação de 
maior vulnerabilidade;
VII - realizar a vigilância e a notificação das doenças 
consideradas de notificação compulsória.
 

Seção XIX
NÚCLEO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

 
Art. 41. Ao Núcleo de Serviços Técnicos compete:

I - coordenar a execução das atividades técnicas;
II - garantir o controle, sigilo e a segurança das informações 
dos pacientes;
III - padronizar protocolos terapêuticos em consonância 

com as diretrizes do Ministério da Saúde;
IV - planejar e executar a prestação de assistência à saúde 
aos portadores de doenças infecciosas e dermatológicas.

Seção XX
NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 
Art. 42. Ao Núcleo de serviços administrativos compete:

I - coordenar os serviços administrativos de material, 
patrimônio, transporte, pessoal, documentação e 
informação;
II - gerenciar a aquisição, armazenamento e distribuição 
de insumos, materiais e equipamentos especializados 
necessários à execução dos serviços de saúde prestados 
pelo Centro de Referência em Doenças Tropicais, em 
conformidade com as normas fixadas pela Secretaria de 
saúde;
III - gerenciar os contratos de manutenção predial, 
vigilância, transporte, limpeza e conservação;
IV - realizar o assessoramento à Direção superior e 
às diversas unidades da SESA em assuntos de sua 
competência;
V - gerenciar a produção de informações para subsidiar os 
redirecionamentos necessários à melhoria da prestação 
dos serviços.
 

Seção XXI
CENTRO DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS

 
Art. 43. Ao Centro de Tratamentos Alternativos compete 
coordenar e implementar, no âmbito do Estado, a Política 
e diretrizes para a incorporação das Práticas integrativas 
e Complementares, observando o cuidado integral à 
população por meio de práticas que envolvam recursos 
terapêuticos diversos como a medicina tradicional 
chinesa, musicoterapia, fitoterapia, reflexoterapia e outras 
práticas integrativas e complementares.
 

Subseção I
NÚCLEO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

 
Art. 44. Ao Núcleo de Serviços Técnicos compete:

I - coordenar a execução das atividades técnicas;
II - garantir o registro, sigilo e a segurança das informações 
dos pacientes;
III - padronizar protocolos terapêuticos em consonância 
com a Política Nacional e diretrizes das Práticas 
Integrativas e Complementares definidas pelo Ministério 
da Saúde;
IV - planejar e executar a prestação de serviços de 
práticas integrativas e complementares.
 

Subseção II
NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 
Art. 45. Ao Núcleo de serviços administrativos compete:
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I - coordenar os serviços administrativos de material, 
patrimônio, transporte, pessoal, documentação e 
informação;
II - gerenciar a aquisição, armazenamento e distribuição 
de insumos, materiais e equipamentos especializados 
necessários à execução dos serviços de saúde prestados 
pelo Centro de Tratamentos Alternativos, em conformidade 
com as normas fixadas pela Secretaria de Saúde;
III - gerenciar os contratos de manutenção predial, 
vigilância, transporte, limpeza e conservação;
IV - realizar o assessoramento à Direção superior e 
às diversas unidades da SESA em assuntos de sua 
competência;
V - gerenciar a produção de informações para subsidiar os 
redirecionamentos necessários à melhoria da prestação 
dos serviços.
 

Seção XXII
CENTRO DE AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
 
Art. 46. Ao Centro de Ambulatórios de Especialidades 
compete:

I - realizar a orientação terapêutica que reúne várias 
especialidades médicas, atendimento de enfermagem, 
serviço social, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, 
nutrição e fonoaudiologia para os pacientes encaminhados 
pela rede básica de saúde e demais portas de entrada do 
SUS;
II - proporcionar atendimento de média complexidade de 
forma acessível ao cidadão, por meio da prestação de 
um conjunto de serviços que garantam uma intervenção 
rápida e eficaz;
III - promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e 
ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados;
IV - atender à necessidade regional nos problemas de 
saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou 
orientados na rede básica;
V - coordenar, em conjunto com a Central de Regulação 
Ambulatorial, a demanda de consultas especializadas e 
demais serviços ambulatoriais especializados.
 

Subseção I
NÚCLEO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

 
Art. 47. Ao Núcleo de Serviços Técnicos compete:

I - coordenar a execução das atividades técnicas;
II - garantir o controle, sigilo e a segurança das informações 
dos pacientes;
III - padronizar protocolos terapêuticos em consonância 
com as diretrizes do Ministério da Saúde;
IV - planejar e executar a prestação de assistência 
à saúde aos usuários do Centro de Ambulatórios de 
Especialidades.
 

Subseção II
NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 48. Ao Núcleo de Serviços Administrativos compete:

I - coordenar os serviços administrativos de material, 
patrimônio, transporte, pessoal, documentação e 
informação;
II - gerenciar a aquisição, armazenamento e distribuição 
de insumos, materiais e equipamentos especializados 
necessários à execução dos serviços de saúde prestados 
pelo Centro de Ambulatórios de Especialidades, em 
conformidade com as normas fixadas pela Secretaria de 
Saúde;
III - gerenciar e fiscalizar os serviços de manutenção 
predial, vigilância, transporte, limpeza e conservação;
IV - gerenciar a produção de informações para subsidiar os 
redirecionamentos necessários à melhoria da qualidade 
dos serviços ofertados.
 

Seção XXIII
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

 
Art. 49. Aos Centros de Atenção Psicossocial - CAPs 
compete:

I - coordenar a rede de saúde mental de forma integrada, 
articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para 
atender às pessoas em sofrimento e/ou com demandas 
decorrentes dos transtornos mentais e/ou do consumo de 
álcool, crack e outras drogas;
II - garantir o atendimento multiprofissional e 
transdisciplinar, realizando atendimento a usuários com 
transtornos mentais graves e persistentes, a pessoas 
com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral, sem 
excluir aqueles decorrentes do uso de crack, álcool ou 
outras drogas.
III - coordenar a organização e implantação dos Centros 
de Atenção Psicossocial de acordo com a necessidade 
populacional e a complexidade dos serviços, visando 
garantir uma rede de cuidados em saúde mental no 
âmbito do seu território;
IV - promover a inserção social dos usuários através de 
ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, 
esporte, cultura e lazer, elaborando estratégias conjuntas 
de enfrentamento dos problemas;
V - dar suporte técnico, supervisionar e capacitar as 
equipes de atenção básica, serviços e programas de 
saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo 
assistencial;
VI - realizar e manter atualizado, o cadastramento dos 
pacientes que utilizam medicamentos essenciais e 
excepcionais para a área de saúde mental regulamentados 
pelo Ministério da Saúde, dentro de sua área assistencial;
VII - regular a porta de entrada da rede de assistência em 
saúde mental.
 

Subseção I
NÚCLEO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO

 
Art. 50. Ao Núcleo de Atenção Psicossocial Adulto 
compete:
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I - prestar atendimento diário de adultos, com transtornos 
mentais severos e persistentes;
II - garantir o tratamento medicamentoso com psicoativos 
ou psicofármacos;
III - prestar atendimento a grupo de familiares visando 
criar laços de solidariedade e receber orientações sobre 
diagnóstico e sua participação no projeto terapêutico;
IV - prestar atendimento psicoterápico;
V - promover atividades de suporte social: projetos 
de inserção no trabalho, articulação com os serviços 
residenciais terapêuticos, atividades de lazer, oficinas 
culturais;
VI - realizar visitas domiciliares aos usuários e/ou 
familiares;
VII - realizar atividades comunitárias enfocando a 
integração do doente mental na comunidade e sua 
inserção familiar e social;
VIII - realizar o acolhimento, para eventual repouso e/ou 
observação em leitos.
 

Subseção II
NÚCLEO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL

 
Art. 51. Ao Núcleo de Atenção Psicossocial Infantil 
compete:

I - organizar a rede de cuidados em saúde mental de 
crianças e adolescentes, visando atender à demanda no 
âmbito do seu território;
II - prestar atendimento diário destinado a crianças e 
adolescentes comprometidos psiquicamente, incluindo 
os portadores de autismo, psicoses, neuroses graves 
e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão 
impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais;
III - realizar atendimento de forma interdisciplinar, 
permitindo um enfoque ampliado dos problemas, com a 
participação de médicos com experiência no atendimento 
infantil, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 
fonoaudiólogos, assistentes sociais;
IV - promover atividades de suporte social: atividades 
de lazer, oficinas terapêuticas, atividades socioculturais 
e esportivas; atividades de inserção social, incluindo 
aquelas relacionadas à escola;
V - realizar atendimento individual, grupal, familiar e visitas 
domiciliares aos usuários e/ou familiares;
VI - desenvolver ações inter-setoriais, principalmente com 
as áreas de assistência social, educação e justiça.
 

Subseção III
NÚCLEO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E 

DROGAS
 
Art. 52. Ao Núcleo de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas compete:

I - realizar o atendimento individual (medicamentoso, 
psicoterápico e de orientação) a pacientes que fazem 
uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o 
planejamento terapêutico;

II - organizar a demanda e a rede de instituições de 
atenção a usuários de álcool e drogas, no âmbito de seu 
território;
III - manter leitos para desintoxicação e repouso;
IV - realizar atendimentos em grupos, aplicando 
psicoterapias, atividades de suporte social, entre outras;
V - promover oficinas terapêuticas;
VI - realizar visitas e atendimentos domiciliares;
VII - realizar atividades comunitárias enfocando a 
integração do dependente químico na comunidade e sua 
inserção familiar e social.

Subseção IV
NÚCLEO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

 
Art. 53. Ao Núcleo de Serviço Residencial Terapêutico 
compete:

I - garantir assistência aos portadores de transtornos 
mentais com grave dependência institucional que não 
tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia 
social e não possuam vínculos familiares e de moradia;
II - atuar como unidade de suporte destinada, 
prioritariamente, aos portadores de transtornos mentais 
submetidos a tratamento psiquiátrico em regime hospitalar 
prolongado;
III - promover a reinserção aos portadores de transtornos 
mentais à vida comunitária;
IV - atuar nas necessidades dos usuários, visando à 
construção progressiva da sua autonomia nas atividades 
da vida cotidiana e à ampliação da inserção social;
V - garantir os princípios da reabilitação psicossocial, 
oferecendo ao usuário um amplo projeto de reintegração 
social, por meio de programas de alfabetização, de 
reinserção no trabalho, de mobilização de recursos 
comunitários, de autonomia para as atividades domésticas 
e pessoais e de estímulo à formação de associações de 
usuários, familiares e voluntários.
 

Seção XXIV
COORDENADORIA DE GESTÃO DAS UNIDADES 

DESCENTRALIZADAS
 
Art. 54. À Coordenadoria de Gestão das Unidades 
Descentralizadas compete:

I - articular e promover as ações, programas e projetos da 
SESA de forma descentralizada e regionalizada;
II - coordenar, planejar e monitorar a execução das 
atividades de assistência à saúde, no âmbito dos 
municípios, cuja responsabilidade está sob a gestão do 
município e o gerenciamento da Secretaria de Estado da 
Saúde;
III - participar do processo de planejamento e 
monitoramento das ações e programas desenvolvidos 
pela SESA que tenham interface com a região de saúde e 
com as Secretarias Municipais de Saúde;
IV - promover o fortalecimento e o desenvolvimento das 
regiões de saúde, por meio de espaços de discussão 



Segunda-feira, 17 de Maio de 2021Seção 01• Nº 7.419Diário Oficial

16 de 87

e pactuação junto à Comissão Intergestora Bipartite e 
Regional;
V - participar da definição e o monitoramento, em 
conjunto com as diversas unidades da SESA e gestores 
municipais, dos indicadores de avaliação das ações de 
saúde no âmbito estadual.
 

Subseção I
DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE

 
Art. 55. As Unidades Mistas de Saúde são unidades de 
saúde destinadas à prestação de atendimento em atenção 
básica e integral à saúde, nas especialidades básicas, 
podendo oferecer assistência odontológica e de outros 
profissionais, com unidade de internação ou observação, 
cuja assistência médica deve ser permanente e prestada 
por médico especialista ou generalista, dispondo de 
estrutura composta de Diretoria e Unidades de Serviços 
Técnicos e Administrativos.

Parágrafo único. As Unidades Mistas de Saúde terão 
suas competências definidas em regimento interno 
próprio.
 

Seção XXV
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA
 
Art. 56. À Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 
compete:

I - coordenar o planejamento, a formulação, a 
implementação e a gestão da política estadual de 
assistência farmacêutica e de material médico hospitalar 
enquanto parte integrante da política estadual de saúde, 
observados os princípios e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde;
II - coordenar o planejamento e a previsão de recursos para 
atender às necessidades da assistência farmacêutica e de 
material médico-hospitalar, garantindo a continuidade dos 
serviços e ações programáticas, seguindo orientações e 
normas das áreas competentes;
III - realizar o acompanhamento da execução das metas e 
da execução físico-financeira, em atendimento às normas 
legais, em consonância com as orientações das áreas 
afins;
IV - coordenar o planejamento, a execução, o 
monitoramento e a avaliação das atividades intersetoriais 
relacionadas à estruturação dos serviços farmacêuticos 
no âmbito hospitalar;
V - propor critérios, indicadores e a análise de dados para 
subsidiar definições que confiram maior efetividade à 
política de assistência farmacêutica;
VI - coordenar a elaboração de normas, fluxos e 
procedimentos técnicos para a execução das ações 
relacionadas à assistência farmacêutica;
VII - assessorar tecnicamente as Unidades Hospitalares, 
Unidades de Pronto Atendimento e Unidades Mistas 
de Saúde no âmbito da assistência farmacêutica, para 

o aperfeiçoamento da sua capacidade gerencial e 
operacional na sua área de abrangência;
VIII - realizar a análise e a emissão de pareceres técnicos 
sobre assuntos relacionados à sua competência;
IX - coordenar e acompanhar a elaboração e execução 
do Plano Plurianual, do Plano Estadual de Saúde, 
Programação Anual de Saúde e demais instrumentos de 
Pactos de Gestão na área da assistência farmacêutica.
X - assessorar as unidades de saúde sob gestão estadual 
na padronização de produtos médicos hospitalares e 
medicamentos, considerando o perfil assistencial;
XI - definir critérios técnicos para a aquisição dos produtos 
médicos hospitalares e medicamentos pelas unidades de 
saúde da rede estadual, visando garantir a segurança e a 
racionalização de custo.
 

Subseção I
NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS E 

INSUMOS ESTRATÉGICOS
 
Art. 57. Ao Núcleo de Programação de Medicamentos e 
Insumos Estratégicos compete:

I - coordenar as ações referentes à programação, aquisição, 
recebimento, armazenamento de medicamentos e 
insumos estratégicos;
II - coordenar e executar o processo de cadastro 
e acompanhamento de medicamentos e insumos 
estratégicos nos sistemas informatizados específicos 
para essa finalidade;
III - coordenar, monitorar e avaliar a aquisição, 
recebimento, armazenamento de medicamentos oriundos 
de demandas judiciais;
IV - coordenar e executar as ações de registro no Banco 
de preço dos medicamentos e insumos estratégicos de 
uso hospitalar e ambulatorial;
V - definir critérios de organização e estruturação dos 
serviços farmacêuticos na rede própria estadual;
VI - monitorar e avaliar os hospitais no desenvolvimento 
das ações de assistência farmacêutica hospitalar.
 

Subseção II
NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO DE MATERIAL 

MÉDICO HOSPITALAR
 
Art. 58. À Programação de Material Médico Hospitalar 
compete:

I - coordenar as ações referentes à programação, 
aquisição, recebimento, armazenamento de material 
médico hospitalar;
II - avaliar e acompanhar a incorporação de novos produtos 
médicos considerando a segurança e efetividade do uso, 
a qualidade e a avaliação custo-benefício;
III - coordenar e executar o processo de cadastro 
e acompanhamento de medicamentos e insumos 
estratégicos nos sistemas informatizados específicos 
para essa finalidade;
IV - coordenar, monitorar e avaliar a aquisição, 
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recebimento, armazenamento de medicamentos oriundos 
de demandas judiciais;
V - assessorar as unidades de saúde da rede estadual 
e municípios, quanto à aquisição e adequação de 
equipamentos e outras tecnologias segundo o porte 
e perfil assistencial, a qualidade da assistência e a 
racionalização do uso;
VI - apoiar as unidades de saúde, sob gestão estadual, 
na padronização de equipamentos médico-hospitalares 
considerando o perfil assistencial;
VII - definir critérios técnicos para a contratação de serviços 
de manutenção de produtos médicos nas unidades de 
saúde da rede estadual, visando garantir a segurança da 
utilização e racionalização de custo.
 

Subseção III
NÚCLEO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL

 
Art. 59. Ao Núcleo de Nutrição Parenteral compete:

I - avaliar os componentes presentes na prescrição médica 
da Nutrição Parenteral, quanto à quantidade, qualidade, 
compatibilidade, interações e estabilidade;
II - proceder à formulação da Nutrição Parenteral segundo 
prescrição médica;
III – preparar a Nutrição Parenteral utilizando metodologia 
rigorosamente asséptica;
IV - orientar, supervisionar e estabelecer rotinas  nos 
procedimentos básicos de manipulação e preparação de 
Nutrição Parenteral;
V - preencher adequadamente o rótulo  de  cada  unidade  
de Nutrição Parenteral preparada, colocando nome 
e localização do paciente, data do preparo, prazo de 
validade, instruções para administração, composição, 
nome e inscrição do profissional farmacêutico no 
respectivo CRF;
VI - determinar o prazo de validade para cada unidade 
de Nutrição Parenteral de acordo com as condições de 
preparo;
VII - assegurar a qualidade e integridade da Nutrição 
Parenteral desde o preparo até a sua administração;
VIII - registrar cada solução de Nutrição Parenteral 
preparada, em livro de registro exclusivo, com termo de 
abertura, onde constará: data de preparo, nome completo, 
número do prontuário do paciente e localização, número 
sequencial de preparo, diagnóstico, quantidade de frascos 
preparados para cada vinte e quatro horas.
 

Subseção IV
NÚCLEO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
 
Art. 60. Ao Núcleo de Controle e Distribuição de 
Medicamentos e Material Médico Hospitalar compete:

I - coordenar as ações referentes ao controle e distribuição 
de material médico hospitalar e medicamentos;
II - gerar relatórios de estoque e movimentação de 
medicamentos e material medico hospitalar;

III - estabelecer um estoque mínimo de segurança que 
garanta o abastecimento das unidades de saúde;
IV - identificar o ponto de reposição de material com base 
em estudos técnicos.
 

Seção XXVI
COORDENADORIA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

 
Art. 61. À Coordenadoria de Apoio ao Diagnóstico 
compete:

I - organizar e estruturar as atividades de Imaginologia e 
Laboratorial a ser ofertada pela rede estadual de saúde;
II - coordenar, supervisionar e avaliar a execução das 
atividades de Imaginologia e Laboratorial ofertada na 
rede estadual de saúde;
III - garantir o acesso aos exames de imaginologia e 
laboratorial através do estabelecimento de fluxos e 
critérios;
IV - assessorar tecnicamente a Superintendência de 
Atenção à Saúde na elaboração de projetos, estudos 
técnicos, pareceres e termos de referência.

Subseção I
NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

 
Art. 62. Ao Núcleo de Diagnóstico por Imagem compete:

I - assessorar as unidades de saúde na implantação 
de estratégias de boas práticas de gerenciamento de 
tecnologias na área de imaginologia;
II - avaliar e acompanhar a utilização de novas tecnologias 
na rede de unidades de saúde sob gestão estadual com 
foco nos resultados das estratégias de gestão;
III - garantir a qualidade dos serviços de imaginologia 
prestados à população, assim como assegurar os 
requisitos mínimos de proteção radiológica aos pacientes, 
aos profissionais e ao público em geral;
IV - identificar a necessidade de contratação de serviços 
de imaginologia, de forma complementar, quando 
necessário.
 

Subseção II
NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

 
Art. 63. Ao Núcleo de Diagnóstico Laboratorial compete:

I - coordenar, supervisionar e avaliar as atividades 
laboratoriais executadas pelas unidades que compõem a 
rede estadual de saúde;
II - elaborar projetos, estudos técnicos, pareceres e termos 
de referência na sua área de competência;
III – identificar a necessidade de contratação de 
serviços laboratoriais, de forma complementar, quando 
necessário.
 

Seção XXVII
COORDENADORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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Art. 64. À Coordenadoria de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde compete:

I - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas 
ao trabalho em saúde, propondo formulação de critérios 
para as negociações entre gestores e trabalhadores do 
SUS/AP;
II - estabelecer parcerias com órgãos educacionais, 
entidades sindicais e representativa de educação 
permanente e continuada visando à integração de ensino 
e serviço;
III - supervisionar, avaliar e gerenciar as atividades 
de administração de pessoal e do banco de dados de 
recursos humanos.
 

Subseção I
NÚCLEO DA GESTÃO DO TRABALHO

 
Art. 65. Ao Núcleo de Gestão do Trabalho compete:

I - planejar o dimensionamento de pessoal a necessidade 
do serviço para o funcionamento das unidades de saúde 
de forma organizada que atenda a real necessidade de 
recursos humanos, para contratação através de concurso 
público;
II - coordenar, propor e articular em parceria com os 
conselhos de saúde, instituições de ensino, gestores 
e trabalhadores questões pertinentes às relações de 
trabalho, através da Mesa de Negociação Permanente do 
SUS;
III - implementar e possibilitar o desenvolvimento 
gerencial do Plano de cargos, carreiras e salários - PCCS, 
baseando-se no trabalho coletivo e almejando a melhoria 
dos serviços oferecidos aos usuários do SUS;
IV - implantar e implementar os processos de trabalho 
em saúde, apontando as necessidades de adequação, 
reestruturação e extinção de carreiras no âmbito do SUS-
AP.
V - implementar estratégias de desprecarização 
das relações do trabalho, em articulação com as 
representações dos trabalhadores e gestores da saúde;
VI - desenvolver métodos de avaliação de desempenho, 
tendo como base a política nacional de valorização para 
os servidores do SUS;
VII - participar da definição dos recursos orçamentários e 
financeiros necessários para desenvolvimento da Gestão 
do Trabalho na Saúde.
 

Subseção II
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS

 
Art. 66. Ao Núcleo de Gestão de Pessoas compete:

I - planejar, promover, coordenar, supervisionar, controlar, 
avaliar e gerenciar as atividades de administração de 
pessoal e do banco de dados do SIG-RH;
II - organizar, executar e controlar as ações e atividades 
administrativas formuladas de acordo com a legislação 
vigente no sistema integrado de recursos humanos - SIG-

RH;
III - apresentar dados e prestar informações para atender  
auditorias, diligências ou consultas, dentro de prazo 
estabelecido;
IV - operacionalizar e controlar os procedimentos relativos 
ao sistema integrado de gestão de recursos humanos-
SIGRH quanto à inclusão e atualização dos dados 
cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores bem 
como propor mudança do sistema;
V - expedir declarações, certidões e outros documentos 
relativos aos servidores;
VI - gerenciar, avaliar e propor normas e procedimentos 
relativos à área de pessoal;
VII - orientar, coordenar, supervisionar e acompanhar os 
procedimentos referentes à movimentação de pessoal;
VIII - gerenciar a movimentação e afastamentos de 
pessoal, bem como o acompanhamento dos ingressos, 
de acordo com a necessidade da SESA;
IX - acompanhar e analisar atos e procedimentos 
relacionados ao provimento dos cargos permanentes e 
em comissão;
X - analisar as demandas de novas admissões de pessoal, 
observadas as possibilidades de afastamento, novas 
funções e volume de trabalho;
XI - cumprir normas relativas à área de pessoal, com 
observância da legislação vigente;
XII - proceder ao exame e informação de todos os 
processos relativos a direitos e deveres, vantagens e 
responsabilidades dos servidores;
XIII - coordenar à execução de atividades relacionadas 
com os sistemas de administração, movimentação, 
remuneração, benefícios dos servidores e gerência de 
todos os processos administrativos disciplinares;
XIV - manter a guarda adequada da documentação 
funcional e cadastral dos profissionais em conformidade 
com o período de validade estabelecida em regulamentos, 
regras e normas de temporalidade;
XV - construir, formatar, participar e encaminhar os 
processos de sindicância, bem como a avaliação do 
estágio probatório dos servidores lotados em exercício no 
órgão;
XVI - instruir a elaboração de processos de concessão 
e exclusão de benefícios, direito, deveres, vantagens 
pecuniárias e progressão funcional dos servidores 
pertencentes ao quadro de pessoal da SESA e/ou dos 
servidores à disposição de outros órgãos;
XVII - organizar e manter atualizado o quadro de pessoal 
de acordo com a lotação do órgão;
XVIII - preparar e controlar documentação necessária para 
fins de provimento de cargos permanentes e contratações 
temporárias e demais procedimentos administrativos.
 

Subseção III
UNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO

 
Art. 67. À Unidade de Folha de Pagamento compete:

I - participar da elaboração do planejamento orçamentário, 
no que concerne às despesas com pessoal, bem como 
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efetuar estudos de impacto na folha de pagamento como, 
gratificações, adicionais e outros através de estimativas e 
simulações;
II - promover meios para implantação e alteração de folhas 
de pagamento, conforme orientação do Órgão Central do 
Sistema;
III - programar, orientar, coordenar e adotar as 
providências relativas à folha de pagamento de pessoal, 
bem como aos recolhimentos das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias;
IV - administrar, orientar, acompanhar, analisar e controlar 
os lançamentos de vantagens, gratificações, benefícios e 
descontos em folha de pagamento, em articulação com o 
Órgão Central do Sistema;
V - coordenar, analisar, acompanhar e controlar a 
concessão de gratificações, vantagens e benefícios, com 
fundamento na legislação vigente;
VI - participar da elaboração do planejamento 
orçamentário, no que concerne às despesas com pessoal, 
bem como efetuar estudos de impacto da despesa com 
pessoal através de estimativas e simulações;
VII - gerenciar, avaliar e propor normas e procedimentos 
relativos à área de pagamento.

Subseção IV
NÚCLEO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

 
Art. 68. À Gestão da Educação em Saúde compete:

I - participar da programação, acompanhamento e 
avaliação das propostas de educação permanente para 
a formação e qualificação dos trabalhadores da saúde a 
serem desenvolvidos pela Escola de Saúde Pública;
II - apoiar nas esferas estadual e municipal a gestão da 
Educação no Trabalho como eixo de transformação dos 
processos de trabalho na Saúde visando qualificar a 
gestão e a atenção à saúde;
III - fortalecer e ampliar espaços de Educação em Saúde  
em  parceria com as Instituições de Ensino, Gestores 
e Trabalhadores para contribuir com a avaliação e o 
desenvolvimento da Gestão da Educação no Trabalho no 
âmbito do SUS/AP;
IV - participar da definição dos recursos orçamentários e  
financeiros para a execução dos programas de educação 
permanente em saúde do SUS;
V - identificar parcerias com outras instituições, buscando  
cooperação e captação de recursos para ações 
estratégicas, visando o desenvolvimento da Política de 
Educação Permanente em Saúde;
VI - participar da proposição e do acompanhamento da 
educação dos profissionais de saúde, da Política Nacional 
de Educação Permanente no SUS e no Ministério da 
Saúde;
VII - estabelecer políticas para que a rede de serviços 
do SUS seja adequada à condição de campo de ensino 
para a formação de profissionais de saúde, bem como 
processos formativos na rede de serviços do SUS para 
todas as categorias profissionais;
VIII - estabelecer políticas e processos para o 

desenvolvimento profissional em programas institucionais, 
multiprofissionais e de caráter interdisciplinar, tendo em 
vista a atenção integral à saúde;
IX - aprimorar e qualificar, através do COAPES, a 
integração ensino-serviço-comunidade, articulando com 
os diversos interesses e processos presentes no cotidiano 
do SUS e identificando, de forma participativa com os 
atores envolvidos, os cenários de prática como espaços 
múltiplos.
 

Seção XXVIII
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

 
Art. 69. À Coordenadoria Administrativa compete:

I - coordenar a gestão de materiais, patrimônio, serviços 
de engenharia e arquitetura, documentação e contratos;
II - coordenar as ações e atividades administrativas 
relacionadas com a Secretaria de Estado da Saúde em 
consonância com o plano de governo e com as diretrizes 
e princípios do Sistema Único de Saúde.
 

Subseção I
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO

 
Art. 70. Ao Núcleo de Administração compete:

I - coordenar, acompanhar e avaliar a gestão de materiais, 
patrimônio, manutenção de equipamentos e a manutenção 
de veículos oficiais;
II - realizar a aquisição de materiais e a contratação de 
serviços necessários ao funcionamento administrativo 
das unidades da SESA;
III - gerenciar os contratos de prestação de serviços de 
transporte e abastecimento de combustível necessários 
ao funcionamento da SESA e Unidades de saúde;
IV - gerenciar a zeladoria, compreendendo os serviços 
de portaria, limpeza, conservação, vigilância armada/
eletrônica e patrimonial das instalações do prédio central 
e anexos da SESA;
V - programar e coordenar os serviços de telefonia;
VI - coordenar os serviços de reprografia;
VII - gerenciar os contratos de aquisição de passagens 
aéreas e terrestres, incluindo aquelas destinadas ao 
transporte de servidores e de usuários do SUS em 
tratamento fora do seu domicílio;
VIII - realizar o acompanhamento dos processos de 
manutenção predial e elétrica das unidades ligadas ao 
desenvolvimento de atividades de apoio técnico à saúde 
e ao atendimento à saúde, bem como dos equipamentos 
especializados;
IX - gerenciar a locação de veículos e imóveis.
 

Subseção II
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS

 
Art. 71. Ao Núcleo de Gestão de Contratos compete:

I - administrar e acompanhar a execução dos contratos, 
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visando garantir o cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas;
II - analisar sob o ponto de vista administrativo, econômico 
e financeiro todas as propostas para a execução de 
serviços por terceiros, sob regime de contratos;
III - elaborar termos de contratos nos quais a Secretaria 
de Estado da Saúde seja interveniente, observando as 
normas legais em vigor;
IV - acompanhar e avaliar a execução físico/financeira 
dos contratos;
V - acompanhar o efetivo cumprimento das cláusulas 
contratuais, assegurando o adimplemento e a excelência 
no atendimento aos requisitos técnicos e de qualidade 
nas obrigações contratuais;
VI - realizar o devido registro das faltas cometidas 
pelo fornecedor ou prestador, de forma a solucionar as 
contestações quanto à inadimplência;
VII - adotar procedimentos administrativos padronizados, 
de forma a facilitar a gestão e a fiscalização de contratos;
VIII - realizar o tratamento de todas as empresas 
contratadas com igualdade de procedimentos, eliminando 
qualquer forma de tratamento que possa representar 
descumprimento dos princípios de isonomia e da 
legalidade;
IX - analisar solicitações de alterações contratuais 
decorrentes de reajuste, repactuações, reequilíbrios 
econômico-financeiros, ampliações ou reduções dos 
quantitativos contratados;
X - elaborar apostilamentos e Termos Aditivos, obedecendo 
a legislação vigente.
 

Subseção III
NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO

 
Art. 72. Ao Núcleo de Gestão de Documentação 
compete racionalizar a produção documental e a 
uniformizar procedimentos quanto ao recebimento, 
registro, distribuição, expedição, tramitação, consulta, 
classificação, indexação, arquivamento, digitalização, 
avaliação, preservação e reprodução do conjunto de 
documentos produzidos pela SESA.
 

Subseção IV
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM 

SAÚDE
 
Art. 73. Ao Núcleo de Engenharia e Arquitetura em Saúde 
compete:

I - coordenar o processo de estruturação e organização 
da infraestrutura física e supervisionar a elaboração dos 
projetos e a execução das obras nas Unidades de Saúde 
do Estado;
II - coordenar o processo de licenciamento ambiental nas 
Unidades de Saúde;
III - coordenar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
de Saúde - PGRSS, nas unidades de saúde sob gestão 
estadual;
IV - elaborar projetos técnicos preliminares de obras, 

adaptação, construção, ampliações e reforma das 
unidades de saúde, programando sua execução em 
conjunto com técnicos da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura;
V - elaborar termos de referência para contratação 
de serviço de elaboração de projetos de arquitetura e 
engenharia;
VI - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de 
elaboração de projetos de arquitetura e engenharia;
VII - providenciar a aprovação dos projetos de arquitetura 
nos órgãos competentes;
VIII - acompanhar a execução dos cronogramas físicos 
financeiros das obras e serviços;
IX - fiscalizar o andamento das obras, visando assegurar 
o cumprimento dos padrões relacionados à arquitetura e 
engenharia, de acordo com as normas sanitárias vigentes;
X - elaborar programas de gerenciamento de resíduos 
sólidos;
XI - dar assistência para o cadastramento de propostas, 
com elaboração de justificativas técnicas de obra, para 
captação de recurso direcionado às obras da saúde;
XII - realizar monitoramento no SISMOB, junto ao 
Ministério da Saúde e SICONV, junto à Caixa Econômica 
Federal, com fotos, documentação técnica, projetos, 
documentos de licitação, porcentagem de execução de 
obra;
XIII - elaborar os projetos básicos dos serviços de 
manutenção predial das Unidades de Saúde do Estado;
XIV - manter mecanismos de avaliação e controle dos 
custos dos projetos, obras e serviços com vistas à 
composição do custo global das obras e serviços a serem 
executados;
XV - realizar o acompanhamento da execução de projetos 
de engenharia, obras, reformas e melhorias na rede 
pública estadual de atendimento à saúde;
XVI - efetivar a manutenção de arquivos contendo 
toda documentação relacionada aos projetos sob sua 
responsabilidade;
XVII - efetivar subsídios técnicos para a elaboração de 
processos licitatórios relacionados à área.
 

Seção XXIX
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

 
Art. 74. À Coordenadoria de Planejamento compete:

I - observar e fazer cumprir as diretrizes e metodologias 
estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema Estadual 
de Planejamento e compatibilizar com a legislação do 
Sistema Único de Saúde;
II - coordenar a elaboração de instrumentos políticos 
gerenciais do Sistema Único de Saúde no âmbito 
estadual, quais sejam: Plano Estadual de Saúde, 
Programação Anual, Relatórios Quadrimestrais e Anual 
de Gestão, Plano Diretor de Investimento, Plano Diretor 
de Regionalização;
III - assessorar na elaboração e atualização dos 
instrumentos de gestão municipais (Planos Municipais de 
Saúde, Programação Anual e Relatório Anual de gestão) 
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em consonância com as diretrizes do Sistema Único de 
Saúde;
IV - coordenar e/ou participar da elaboração de planos, 
programas e projetos, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde;
V - avaliar, em conjunto com áreas afins, de acordo com 
os parâmetros assistenciais estabelecidos, as solicitações 
de ampliação e implantação de serviços de saúde;
VI - coletar, tratar e fornecer ao Órgão Central de 
Planejamento as informações de saúde necessárias à 
composição das estatísticas estaduais do Sistema de 
Planejamento;
VII - gerar informações gerenciais para subsidiar o 
processo decisório da instituição.
 

Subseção I
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

 
Art. 75. Ao Núcleo de Planejamento em Saúde compete:

I - acompanhar e avaliar os instrumentos políticos 
gerenciais do Sistema Único de Saúde no âmbito 
estadual, quais sejam: Plano Estadual de Saúde, 
Programação Anual, Relatórios Quadrimestrais e Anual 
de Gestão, Plano Diretor de Investimento, Plano Diretor 
de Regionalização;
II - monitorar os indicadores e avaliar o cumprimento das 
metas estabelecidas nos Planos Operativos das unidades 
de saúde que compõem a rede complementar, validando 
o repasse do recurso financeiro programado, definindo 
termos aditivos, quando necessário;
III - organizar e manter atualizados registros e controles dos 
convênios de prestação de serviços de saúde celebrados, 
visando disponibilizar informações necessárias para 
manutenção da base de dados.
 

Subseção II
NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO 

DE RECURSOS
 
Art. 76. Ao Núcleo de Gestão de Projetos e Captação de 
Recursos compete:

I – identificar parcerias com outras instituições, 
buscando a cooperação e captação de recursos para 
o desenvolvimento de ações estratégicas, visando o 
desenvolvimento das políticas de saúde;
II – cadastrar e acompanhar as propostas de aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes junto ao Fundo 
Nacional de Saúde;
III - acompanhar a execução das propostas de emendas 
parlamentares no âmbito da SESA.
 

Subseção III
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

 
Art. 77. Ao Núcleo de Informação em Saúde compete:

I - coordenar a produção, sistematização e análise das 

informações de saúde produzidas no âmbito da SESA;
II - divulgar as informações de saúde do Estado;
III - assegurar a manutenção do fluxo de informações 
dos sistemas e subsistemas, de acordo com a legislação 
vigente;
IV – assessorar e supervisionar as unidades de saúde no 
gerenciamento e operacionalização dos subsistemas de 
informação;
V - implementar e acompanhar o processo de 
descentralização dos sistemas e subsistemas de 
informação nos níveis regional e municipal;
VI - desenvolver ações voltadas para a melhoria da 
qualidade da informação em saúde;
VII - elaborar boletins informativos referentes à gestão e 
gerenciamento dos sistemas de informação, em conjunto 
com a assessoria de Comunicação;
VIII - identificar as necessidades de capacitação com 
vistas ao fortalecimento do sistema de informação em 
saúde, nos diversos níveis de gestão;
IX - subsidiar as áreas de vigilância em saúde, 
planejamento, controle, regulação, avaliação e auditoria, 
com as informações necessárias à programação das 
atividades de saúde, bem como a tomada de decisão;
X - subsidiar as áreas técnicas com informações 
pertinentes para o acompanhamento de indicadores de 
avaliação.
 

Subseção IV
NÚCLEO DE ECONOMIA DA SAÚDE

 
Art. 78. Ao Núcleo de Economia da Saúde compete:

I - elaborar e implantar normas e procedimentos para 
seu funcionamento, objetivando o planejamento e a 
organização das ações e atividades;
II - identificar as demandas de pesquisas em Economia 
da Saúde;
III - definir critérios de prioridades nas demandas de 
economia da saúde;
IV - apoiar o processo de priorização dessas demandas;
V - encaminhar e monitorar o desenvolvimento dos 
estudos;
VI - elaborar informes técnico-econômicos para subsidiar 
a decisão de incorporação e utilização de tecnologias 
em saúde, por meio de coleta, qualificação e síntese das 
evidências científicas disponíveis;
VII - divulgar e disponibilizar os resultados das pesquisas 
e avaliações, acompanhando o impacto desses estudos;
VIII - realizar estudos econômicos para subsidiar as 
decisões da Secretaria de Estado da Saúde;
IX - alimentar, integrar e articular os sistemas de 
informação em Economia da Saúde;
X - utilizar os sistemas de informação gerenciados pelo 
Departamento de Economia da Saúde do Ministério da 
Saúde, quais sejam SIOPS, BPS e Controle de Material-
Catmat para promover a tomada de decisão com bases 
racionais;
XI - utilizar os recursos de busca de evidência científica 
em Economia da Saúde disponibilizados pela Biblioteca 
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Virtual em Saúde Economia da Saúde Brasil (BVS Ecos);
XII - promover a implantação de redes de cooperação entre 
serviço e academia de forma a potencializar a aplicação 
do conhecimento e das ferramentas de Economia da 
Saúde.
 

Seção XXX
COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS

 
Art. 79. À Coordenadoria de Gestão de Compras compete:

I - realizar o planejamento, o processamento e a 
coordenação das licitações da SESA, em conformidade 
com a legislação vigente;
II - prestar assessoramento à direção superior e às 
diversas unidades da SESA em matérias de licitações;
III - realizar a análise e a emissão de parecer ou 
informação em processos licitatórios instituídos no que lhe 
couber, inclusive quanto aos recursos e as impugnações, 
garantindo os instrumentos necessários para o julgamento 
pela autoridade competente;
IV - programar, organizar, orientar e executar, o registro 
e a divulgação das atividades pertinentes às licitações; 
- controlar participação dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e convocar, alternadamente, 
quando necessário, os suplentes;
V - convocar equipes técnicas setoriais, dependendo da 
natureza da licitação, da qualidade, da complexidade ou 
especialização do bem, obra ou serviço em licitação, para 
participação do procedimento licitatório que a motivou 
quando necessárias;
VI - resolver, quando necessário, sobre esclarecimentos/ 
impugnações apresentados por interessados quanto aos 
termos do edital, submetendo, em momento oportuno, sua 
deliberação à autoridade superior e modificá-lo quando 
procedente a impugnação;
VII - coordenar os trabalhos, promovendo os meios 
necessários para o funcionamento das Comissões e o 
exato cumprimento das Leis, Decretos, Regulamentos e 
Instruções relativos aos procedimentos licitatórios;
VIII - promover diligências, determinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução dos processos licitatórios;
IX - encaminhar à autoridade superior os recursos 
devidamente instruídos para decisão;
X - propor à autoridade superior o processo para 
adjudicação do licitante vencedor e homologação da 
licitação.

Parágrafo único. A Coordenadoria de Gestão de 
Compras pode delegar competências às Comissões 
Setoriais de Licitação, aos Pregoeiros e às Comissões 
Especiais de Licitação, designados no âmbito da SESA, 
cabendo-lhe coordenar, orientar e supervisionar os atos 
por eles praticados.
 

Subseção I
NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

 
Art. 80. Ao Núcleo de Cotação de Preços compete:

I - realizar a cotação de preços de acordo com as 
legislações vigentes, buscando mantê-las atualizadas;
II – emitir relatórios com mapas comparativos de preços 
e justificativa;
III - analisar e ratificar, ou não, estimativas que sejam 
submetidas à apreciação do setor;
IV - organizar o funcionamento e a manutenção do 
cadastro de fornecedores.
 

Subseção II
NÚCLEO DE LICITAÇÕES

 
Art. 81. Ao Núcleo de Licitações compete:

I - formalizar e/ou realizar, os processos licitatórios e demais 
processos de compra, para atender às necessidades das 
unidades da Secretaria de Estado da Saúde, obedecendo 
o que dispõe o Decreto nº 2832, de 23 de julho de 2012;
II - receber o projeto básico/termo de referência, 
devidamente autorizado pela autoridade superior, 
escolhendo a modalidade a ser adotada, em conformidade 
com os critérios previstos na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 
10.520/02 e decretos regulamentadores, formando o 
processo administrativo licitatório;
III - elaborar os editais, cartas-convite e manifestações 
nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
em conformidade com o pedido formulado pela unidade 
solicitante interessada na aquisição do bem ou serviço ou 
obra, utilizando quando necessário, o assessoramento 
técnico exigível;
IV - encaminhar o processo às áreas competentes para 
elaboração da minuta do contrato e parecer jurídico;
V - receber o processo originário da Assessoria Jurídica, 
efetuando os ajustes, quando pertinentes;
VI - fazer a divulgação da licitação por meio do instrumento 
próprio;
VII - formar e acompanhar o processo administrativo 
licitatório, observando todos os requisitos legais 
necessários;
VIII - instruir esclarecimentos/impugnações apresentados 
por interessados quanto aos termos do edital, recorrendo 
às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
IX - proceder à abertura dos envelopes de documentação 
para a habilitação na data, local e horário estabelecidos 
no edital e julgar os documentos contidos nos envelopes;
X - tornar público o resultado da habilitação, devolvendo 
aos inabilitados os envelopes contendo as propostas de 
preços, devidamente lacrados;
XI - instruir recursos, relativos à fase de habilitação, e 
submetê-los à autoridade superior para decisão;
XII - resolver sobre qualquer incidente na fase de 
habilitação, recorrendo às equipes técnicas setoriais, 
quando necessário;
XIII - abrir os envelopes de propostas dos habilitados, 
após resolvidos os recursos da fase de habilitação;
XIV - examinar se as propostas estão em conformidade 
com as especificações estabelecidas no edital;
XV - proceder à escolha do vencedor de acordo com os 
critérios de julgamento previstos no edital, recorrendo às 
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equipes técnicas setoriais, quando necessário;
XVI - elaborar e publicar a lista dos que forem classificados, 
seguindo a ordem crescente de classificação;
XVII - instruir recursos relativos à fase de classificação e 
submetê-los à autoridade superior para decisão;
XVIII - encaminhar à autoridade superior a homologação 
do processo e a adjudicação do objeto vencedor da 
licitação;
XIX - publicar o resultado e encaminhar o processo 
licitatório para a área responsável elaborar o contrato 
definitivo;
XX - exercer outras atividades compatíveis com a sua 
finalidade.
 

Subseção III
NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO

 
Art. 82. Ao Núcleo de Apoio Técnico compete:

I - elaborar os editais, carta-convite e manifestações 
nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, em 
conformidade com a solicitação da Unidade interessada 
na aquisição de bem, serviço ou obra, utilizando quando 
necessário, o assessoramento técnico exigível;
II - organizar o funcionamento e a manutenção do cadastro 
de fornecedores;
III - disponibilizar meios tecnológicos, estruturais e 
materiais para realização da sessão;
IV - receber, registrar e controlar a movimentação de 
processos submetidos às Comissões de Licitações;
V - secretariar os trabalhos das Comissões e lavrar atas 
das reuniões;
VI - prestar informação de caráter público quando 
autorizado pelo Presidente da Comissão de Licitação;
VII - manter arquivo atualizado de todas as Atas e demais 
documentos das Comissões de Licitação da SESA;
VIII - organizar e manter atualizada toda a legislação 
relativa às licitações e contratos administrativos ou 
de outras matérias, que interessem aos trabalhos da 
Comissão de Licitação da SESA;
IX - prestar assessoria ao Presidente da Comissão de 
Licitação relativo às matérias submetidas a seu exame, 
dados de jurisprudência, levantamentos estatísticos e 
outros elementos informativos necessários ao andamento 
dos processos.
 

Seção XXXI
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
 
Art. 83. À Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
compete:

I - executar a gestão de tecnologias de informação e 
comunicação no âmbito da SESA, observando os aspectos 
de integração técnica e metodológica definida na Gestão 
de Sistema de Informações e Telecomunicações;
II - divulgar a aplicação da Política de Governo para as 
áreas de Tecnologias da Informação e Telecomunicações;

III - implantar tecnologias de gestão e controle de projetos 
e a gestão da prestação dos serviços relacionados à sua 
área de competência;
IV - conscientizar a necessidade de integração, de 
intercâmbio de experiências, de projetos cooperados, 
de ações compartilhadas e parcerias em  ações de 
interesse multi-institucionais, objetivando a racionalização 
na utilização das Tecnologias da Informação e 
Telecomunicações;
V - identificar necessidades e oportunidades de 
atendimento às demandas da Secretaria de Estado a 
que pertence, nas áreas de Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações;
VI - propor a incorporação de novos métodos de trabalho, 
através da adoção das Tecnologias da Informação e 
Telecomunicações;
VII - elaborar projetos da área de Tecnologias da 
Informação e Telecomunicações, de acordo com as 
diretrizes, normas, padrões e metodologia estabelecidas 
pelo Centro de Processamento de Dados do Amapá;
VIII - analisar a viabilidade de implantação de soluções 
informatizadas;
IX - propor ações visando fomentar a educação, a geração, 
a disseminação, a atualização e o gerenciamento de 
conhecimento por meio de ferramentas e processos 
relativos à tecnologia;
X - elaborar e consolidar o Plano de Ação para a área 
das Tecnologias da Informação e Telecomunicações, no 
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde e suas unidades 
vinculadas;
XI - elaborar termos de referência para aquisição de 
equipamentos e/ou contratação de serviços;
XII - zelar pelo controle, a manutenção e a segurança 
do parque tecnológico, do banco de informações e da 
infraestrutura necessária à realização das ações de sua 
competência, promovendo a aplicação de políticas e 
procedimentos normatizados e padronizados.
 

Subseção I
NÚCLEO DE SUPORTE TÉCNICO

 
Art. 84. Ao Núcleo de Suporte Técnico compete:

I - atender às necessidades dos setores da SESA e 
Unidades de Saúde do Estado do Amapá, no que diz 
respeito à manutenção de equipamentos em informática, 
rede lógica e infraestrutura;
II - providenciar a instalação e configuração de novos 
equipamentos, softwares e sistemas de informação;
III - realizar manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de informática;
IV - coordenar, no âmbito da SESA, a execução de 
webconferências e videoconferências;
V - supervisionar as atividades de recebimento e entrega 
de equipamentos para manutenção;
VI - coordenar os serviços de manutenção de hardware e 
eletrônica;
VII - fornecer informações e indicadores de qualidade dos 
serviços prestados;
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VIII - colaborar tecnicamente com o gerenciamento de 
contratos e compras de soluções em TI;
IX - elaborar termos de referência para aquisição de 
equipamentos e/ou contratação de serviços.
 

Subseção II
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
 
Art. 85. Ao Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias 
compete:

I - implementar e desenvolver sistemas, aprimorar e zelar 
pela manutenção da política institucional de estímulo à 
proteção das criações, licenciamento, inovação e outras 
formas de transferência de tecnologia;
II - opinar pela conveniência e promover a proteção das 
criações desenvolvidas na instituição;
III - opinar quanto à conveniência de divulgação das 
criações desenvolvidas, passíveis de proteção intelectual;
IV - negociar contratos de parceria tecnológica e contratos 
de transferência de tecnologia e de licenciamento para 
outorga de direito de uso ou de exploração de criação;
V - negociar contratos de prestação de serviços 
tecnológicos;
VI - avaliar e diligenciar os contratos e acordos de 
parceria para atividades de pesquisa conjunta, bem como 
definir a participação nos resultados de co-titularidade 
de propriedade intelectual decorrentes desses contratos, 
ouvidas as demais partes interessadas;
VII - apreciar e emitir parecer sobre os pedidos de cessão 
de direitos sobre criação;
VIII - acompanhar a aplicação dos recursos oriundos da 
implementação da Lei nº 10.973/04, nos termos do art. 
19, do Decreto nº 5.563/05;
IX - acompanhar o processamento dos pedidos e a 
manutenção dos títulos de propriedade intelectual da 
instituição;
X - atuar na identificação, proteção e divulgação de 
resultados de pesquisas e de tecnologias passíveis de 
exploração comercial.
XI - alimentar o sistema SUS, entre outros desta Secretaria.
XII - promover e participar de encontros técnicos e 
treinamentos na área de propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia, bem como manter contatos 
cooperativos com NITs de outras instituições;
XIII - elaborar termos de referência para aquisição de 
serviços ou equipamentos.
 

Subseção III
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO
 
Art. 86. Ao Núcleo de Infraestrutura e Segurança da 
Informação compete:

I - planejar, implantar e realizar a manutenção da rede 
física;
II - realizar a gerência de equipamentos de rede e 
servidores;

III - efetuar a prospecção de novas tecnologias para 
atualização da rede;
IV - realizar a manutenção e operação da rede;
V - realizar o controle do estoque de suprimentos de 
informática;
VI - atuar na implementação das ações de segurança da 
informação;
VII - propor políticas, estratégias, normas e procedimentos 
de segurança da informação e comunicações para os 
usuários;
VIII - estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar, 
manter e revisar um Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação (SGSI), em conformidade com a legislação e 
regulamentações vigentes;
IX - administrar a rede de computadores, bem como 
controlar os acessos, a consistência e o uso de sistemas 
básicos e aplicações;
X - garantir a qualidade e segurança das informações 
estratégicas contidas nos sistemas informatizados;
XI - subsidiar o processo de aquisição dos recursos 
e serviços de informática, efetuando o levantamento 
de necessidades, o acompanhamento de processos 
licitatórios e a alocação de softwares, equipamentos e 
suprimentos;
XII - elaborar os termos de referência para aquisição de 
serviços ou equipamentos.
 

Seção XXXII
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

 
Art. 87. À Escola de Saúde Pública-ESP compete:

I - executar a políticas de formação e educação 
permanente visando à melhoria das práticas profissionais 
no Sistema Único de Saúde do Estado do Amapá por meio 
de processos educacionais estruturados em consonância 
com as diretrizes das políticas de saúde e de educação;
II - integrar a política e metodologia dos processos 
educacionais de formação inicial, técnica e extensão e 
pós-graduação lato sensu, visando à melhoria do cuidado 
em saúde prestado aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Estado do Amapá;
III - articular a oferta dos processos educacionais às 
necessidades das superintendências e unidades da 
SESA, Secretarias Municipais de Saúde e do Controle 
Social do SUS;
IV - promover a oferta descentralizada de cursos de 
formação de profissionais de nível técnico (inicial e 
profissionalizante) em consonância com as necessidades 
e prioridades da SESA e das Secretarias Municipais de 
Saúde, conforme legislação vigente da Educação Básica;
V - promover a oferta descentralizada de cursos de 
extensão e pós-graduação lato sensu e stricto sensu 
em consonância com as necessidades  e prioridades da 
SESA e das Secretarias Municipais de Saúde, conforme 
legislação vigente da educação superior;
VI - realizar a produção de material didático-pedagógico 
para os cursos ofertados pela ESP;
VII - elaborar os editais de oferta dos cursos bem como a 
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garantia de seu pleno desenvolvimento;
VIII - realizar o planejamento, a programação e a 
coordenação dos cursos ofertados na área de saúde 
pública, visando à formação e à capacitação desde o nível 
técnico até a pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 
bem como eventos e oficinas, atendendo às diretrizes e 
políticas do SUS;
IX - elaborar normas de funcionamento e proposição 
de fluxos de monitoramento e avaliação das atividades 
educacionais ofertadas;
X - expedir certificados e diplomas dos cursos 
regulamentados e expedição de certificados das 
capacitações ofertadas pela SESA;
XI - promover a articulação e o intercâmbio com as 
instituições de ensino públicas e privadas, nacionais 
e internacionais, organizações culturais, técnicas, 
governamentais, comunitárias e privadas, visando troca 
de informações e cooperação na execução de atividades 
educacionais para o SUS;
XII - elaborar a programação, o desenvolvimento, a 
orientação, a coordenação e a divulgação das atividades 
de pesquisa de interesse para o SUS em âmbito estadual;
XIII - instituir o Comitê Estadual de Ética e Pesquisa da 
SESA;
XIV - prestar subsídio técnico, administrativo, pedagógico 
e operacional às Superintendências e Autarquias 
vinculadas, unidades da SESA e municípios nas atividades 
educacionais do SUS;
XV - disponibilizar informação bibliográfica em saúde por 
meio de tecnologia apropriada;
XVI - fomentar as pesquisas científicas em temas 
prioritários para a saúde da população amapaense;
XVII - coordenar o processo de articulação estadual 
de educação permanente em saúde e o fomento 
de articulações regionais nas instâncias colegiadas 
representativas do SUS, visando consolidar a educação 
permanente em saúde no Amapá;
XVIII - fortalecer o processo de articulação ensino-serviço 
e comunidade no âmbito da educação permanente em 
saúde no Amapá;
XIX - promover a oferta e a disponibilização do ensino à 
distância (EAD) na área de saúde por meio de tecnologia 
apropriada;
XX - elaborar a programação orçamentária e a gestão dos 
recursos físicos e financeiros provenientes das políticas 
de educação profissional e de educação permanente em 
saúde em consonância com o Plano Estadual de Saúde.

Parágrafo único. A Escola de Saúde Pública do Amapá 
terá as competências de suas unidades subordinadas e 
as atribuições de seus cargos, definidas em regimento 
interno específico.
 

Seção XXXIII
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS DO 

SUS
 
Art. 88. À Coordenadoria de Gestão dos Recursos do 
SUS compete:

I - assessorar a Administração Superior nas matérias 
relacionadas à execução orçamentária, financeira, 
contábil, contratual e prestação de contas da instituição;
II - gerir a política de recursos orçamentários, financeiros e 
extra- orçamentários disponíveis, em atenção à legislação 
vigente;
III - assessorar a Administração Superior nas matérias 
relacionadas à execução contábil interna, inspecionando 
regularmente os registros contábeis, verificando se 
correspondem aos documentos que lhes deram origem;
IV - supervisionar trabalhos que envolvam impacto 
patrimonial, oriundos da execução orçamentária, 
financeira ou patrimonial, e a observância das normas 
contábeis e os reflexos nos relatórios e demonstrativos 
exigidos;
V - realizar a gestão os recursos do FES, sob a orientação 
e supervisão direta do Secretário Adjunto do Fundo 
Estadual de Saúde;
VI - supervisionar em conjunto com as áreas competentes 
da SESA a elaboração da Lei Orçamentária Anual-LOA;
VII - coordenar e acompanhar a execução física e 
financeira dos programas, projetos e atividades, tendo 
em vista a consecução de objetivos, metas e prioridades 
estabelecidas no Plano Plurianual-PPA e na Lei 
Orçamentária  Anual-LOA;
VIII - aprovar atos administrativos e estabelecer 
procedimentos destinados a adequar a operacionalização 
do FES às exigências da legislação aplicável ao Sistema 
Único de Saúde-SUS;
IX - movimentar as contas do FES em conjunto com 
o Secretário Adjunto do Fundo Estadual de Saúde, 
observada a legislação aplicável ao Sistema Único de 
Saúde - SUS;
X – organizar e manter dados e informações sobre a 
execução física e financeira dos programas, projetos e 
ações da SESA;
XI - zelar pela regularidade e pela exatidão das 
transferências de recursos do FES para os fundos de 
saúde municipais, integralmente do Sistema Único do 
Estado do Amapá;
XII - apresentar ao Conselho Estadual de Saúde os 
relatórios anuais e os relatórios quadrimestrais sobre 
a execução orçamentária e financeira do FES nas 
audiências públicas, nos termos do Art. 41, da LC nº 
141/152;
XIII - acompanhar o ingresso dos recursos financeiros, 
bem como a emissão de empenhos, liquidações de contas 
e pagamentos das despesas do Fundo de Saúde;
XIV - aplicar os recursos, observadas as prioridades 
estabelecidas no Plano Estadual de Saúde - PES e nas 
Leis Estaduais que estabelecem o Plano Plurianual - PPA, 
as Diretrizes Orçamentárias - LDO e Orçamentária Anual 
- LOA;
XV - prestar contas da aplicação dos recursos do FES, 
nos prazos e na forma estabelecidas na legislação em 
vigor nos termos da LC nº 141/12;
XVI - executar outras atividades de caráter financeiro, 
contábil e contratual.
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Subseção I
NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 
Art. 89. Ao Núcleo de Execução Orçamentária compete:

I - elaborar em conjunto com as áreas competentes da 
SESA, a Lei Orçamentária Anual;
II - proceder à elaboração e anulação de empenho;
III - coordenar a elaboração de créditos adicionais e 
alterações do orçamento analítico, no âmbito da SESA, 
em conformidades com as normas e procedimentos 
emanadas pela Secretaria de Planejamento;
IV - promover a projeção de despesas para o exercício de 
acordo com o Programa/Projeto/Atividade do orçamento;
V - planejar, coordenar, orientar e supervisionar as 
atividades de planejamento orçamentário do FES, em 
conjunto com as demais áreas competentes;
VI - acompanhar e analisar lançamentos nos relatórios 
gerenciais;
VII - analisar estudos e projeções de despesas e receitas;
VIII - acompanhar e analisar a evolução da execução 
orçamentária; analisar processos para a emissão e/ou 
anulação de empenhos;
IX - analisar a necessidade de remanejamentos e 
suplementações orçamentárias.
 

Subseção II
NÚCLEO DE CONTABILIDADE

Art. 90. Ao Núcleo de Contabilidade compete:

I - coordenar, supervisionar e dirigir a contabilidade 
orçamentária, financeira e patrimonial;
II - orientar a aplicação do Plano de Contas;
III - coordenar os registros, dos atos e fatos de natureza 
contábil e efetuar a análise das operações e os seus 
reflexos nas Demonstrações Contábeis legalmente 
exigidas, assim como nas de caráter gerencial e outras 
demandas pelo Controle Interno e Externo;
IV - providenciar a emissão e publicação dos Relatórios 
Exigidos pela LRF, entre outros relacionados à aplicação 
da norma contábil;
V - realizar o balanço anual e conciliação bancaria;
VI - realizar o levantamento de débitos;
VII - regularizar pagamentos;
VIII - realizar lançamentos de receitas;
IX - realizar a contabilidade da Folha de pagamento de 
pessoal;
X - realizar o gerenciamento do sistema de informação 
sobre orçamento público em saúde - SIOPS.
 

Subseção III
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

 
Art. 91. Ao Núcleo de Execução Financeira compete:

I - coordenar, supervisionar e dirigir a gestão dos recursos 
da Instituição, o seu controle, aplicação, operacionalização 
e demonstrações obrigatórias;
II - gerenciar a movimentação de recursos financeiros, 
quanto a sua observância do cumprimento das etapas 
legais, efetivo, desembolso, baixas e registros;
III - efetuar o controle das operações extra-orçamentárias, 
no que tange as cauções, retenções, consignações, o 
seu respectivo recolhimento e evidenciação em relatórios 
e conciliações bancárias próprias, assim como outras 
atribuições relacionadas a movimentações financeiras.
 

Subseção IV
NÚCLEO DE CONTRATUALIZAÇÃO, CONVÊNIOS E 

ACORDOS INTERNACIONAIS
 
Art. 92. Ao Núcleo de Contratualização, Convênios e 
Acordos Internacionais compete:

I - coordenar, supervisionar e orientar as atividades de 
habilitação, cadastramento e análise de projetos no Fundo 
Estadual de Saúde;
II - acompanhar e orientar as atividades de elaboração 
de projetos a serem financiados com recursos do 
Fundo Nacional de Saúde e/ou de outras fontes para 
financiamento do Sistema Estadual de Saúde;
III - elaborar e acompanhar a execução de contratos de 
gestão firmados com a rede prestadora de serviços ao 
SUS estadual;
IV - elaborar e acompanhar a execução de acordos 
firmados com a Secretaria de Estado de Saúde;
V - supervisionar, avaliar e controlar as atividades de 
cadastramento de contratos e acordos e de controle da 
documentação de processos;
VI - controlar processos relativos, a reformulação de 
planos de trabalho encaminhados às áreas técnicas para 
parecer;
VII - emitir termos de convênios e contratos de gestão, 
acordos e instrumentos similares para assinatura e 
acompanhamento do repasse;
VIII - manter atualizado o sistema de informação sobre o 
andamento de processos;
IX - acompanhar as vigências de convênios, contratos, 
acordos e instrumentos similares, comunicando às 
entidades quanto ao vencimento;
X - analisar e emitir pareceres em solicitações de 
prorrogação de prazo de convênios, contratos de repasse 
junto ao órgão financiador oficial, acordos e instrumentos 
similares.
 

Subseção V
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS
 
Art.  93.  Ao  Núcleo  de  Acompanhamento  e  Prestação  
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de  Contas compete:

I - acompanhar as atividades relacionadas com a 
prestação de contas de convênios, contratos, acordos 
e instrumentos similares celebrados pela Secretaria 
de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde, por 
intermédio do Fundo Nacional de Saúde e/ou de outras 
fontes para financiamento do Sistema Estadual de Saúde;
II - fornecer instrumentos de trabalho e orientação 
pertinentes às atividades a serem desenvolvidas pelos 
técnicos de prestação de contas;
III - desenvolver e implantar procedimentos para 
racionalizar e aprimorar o fluxo de dados e informações;
IV - desenvolver estudos e pesquisas para aperfeiçoar 
as atividades de prestação de contas dos convênios, 
contratos, acordos e instrumentos similares celebrados 
pela Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio do 
Fundo Estadual de Saúde;
V - coordenar a avaliação financeira, quantitativa 
e qualitativa, de convênios, contratos, acordos e 
instrumentos similares firmados pela Secretaria de Estado 
da Saúde, por intermédio do Fundo Estadual de Saúde;
VI - assegurar a consistência das informações fornecidas 
pelos Municípios para realizar a movimentação de contas 
de convênios, contratos, acordos e instrumentos similares 
no Sistema Integrado de Administração Financeira-SIAF;
VII - prestar informações sobre regularidade e adimplência 
de  órgãos e entidades beneficiadas;
VIII  - controlar a vigência e realizar cobrança de prestação 
de contas dos convênios, acordos e instrumentos similares 
celebrados;
IX - orientar os órgãos e entidades beneficiadas na 
elaboração das respectivas prestações de contas;
X - realizar análise e a emissão de parecer parcial ou anual 
sobre prestações de contas de convênios, contratos, 
acordos e instrumentos similares celebrados;
XI - apoiar a supervisão físico-financeira dos convênios, 
contratos, acordos e instrumentos similares em sua área 
de competência;
XII - executar a atualização dos sistemas de controle de 
convênios, contratos, acordos e instrumentos similares e 
de prestação de contas;
XIII - propor abertura de Tomada de Contas Especial, 
nos casos de inadimplência decorrentes de ausência de 
prestação de contas e/ou de não aprovação;
XIV - tomar a prestação de contas relativa aos 
adiantamentos concedidos pelo FES.
 

CAPÍTULO IV
Seção I

ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE ESTADO
 
Art. 94. Constituem atribuições do Secretário de Estado 
da Saúde desenvolver a coordenação estratégica da 
instituição, e ainda:

I - promover a administração geral da Secretaria em 
estreita observância às disposições normativas da 
administração pública estadual;
II - exercer a representação política e institucional 
da Secretaria, promovendo contatos e relações com 
autoridades e organizações de diferentes níveis 
governamentais e não-governamentais;
III - auxiliar o Governador do Estado, no atendimento às 
solicitações e convocações da Assembleia Legislativa, às 
requisições e pedidos de informação do Poder Judiciário;
IV - promover o atendimento das convocações para fins 
de inquérito administrativo;
V - prestar assessoramento ao Governador do Estado, 
colaborando com os demais gestores públicos em 
assuntos de competência da Secretaria de Saúde;
VI - promover e participar das reuniões ordinárias 
e extraordinárias, quando convocado, dos órgãos 
colegiados dos quais seja responsável ou faça parte;
VII - instaurar o processo disciplinar no âmbito da 
Secretaria de Saúde;
VIII - promover a coordenação, o controle e a supervisão 
das entidades da Administração Indireta vinculadas à 
Secretaria de Saúde;
IX - apresentar ao Governador do Estado a programação, 
a proposta orçamentária anual, as alterações e 
ajustamentos que se fizerem necessários, a ser 
executada pela Secretaria e pelos Órgãos e Entidades a 
ela vinculados;
X - expedir portarias e atos normativos sobre a organização 
administrativa da Secretaria de Saúde, obedecidos aos 
limites ou restrições de atos normativos superiores;
XI - firmar ou referendar atos, acordos, contratos e 
convênios em assunto de competência da Secretaria de 
Saúde;
XII - formar, excepcionalmente, por ato específico e na 
forma da lei, comissão especial de licitação para proceder 
a aquisição e a contratação de bens e serviços para suprir 
as necessidades da instituição;
XIII - deliberar sobre qualquer assunto de interesse da 
Secretaria e sobre os casos omissos;
XIV - presidir os colegiados integrantes da estrutura da 
Secretaria de Saúde;
XV - articular-se com outros Secretários de Estado, 
objetivando a adoção de medidas que visem o 
aperfeiçoamento dos serviços públicos estaduais de 
saúde;
XVI - promover a coordenação e a integração do Sistema 
Estadual de saúde;
XVII - emitir normas regulamentadoras e disciplinadoras 
de matérias atinentes à área de atuação da SESA, em 
consonância com a legislação federal.
 

Seção II
DOS SECRETÁRIOS ADJUNTOS

 
Art. 95. O Secretário Adjunto desenvolve as atividades de 
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coordenação complementar ao titular da Secretaria.

Parágrafo único. Os Secretários Adjuntos terão suas 
atribuições definidas através de Portaria expedida pelo 
titular da Secretaria.
 

Seção III
DO CHEFE DE GABINETE

 
Art. 96. Constituem atribuições básicas do Chefe de 
Gabinete:

I - assistir ao titular da pasta no desempenho de suas 
funções;
II - distribuir, orientar, redigir e coordenar os trabalhos do 
Gabinete;
III - receber, redigir, expedir e controlar a correspondência 
oficial da Secretaria de Saúde;
IV - despachar com o Secretário os assuntos que 
dependem de decisão superior;
V - compor a pauta de despacho do Secretário com o 
Governador, acompanhando-a com precisão;
VI - preparar a agenda do Secretário;
VII - atender aos interessados que procuram o Gabinete;
VIII - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de 
expediente e dos bens patrimoniais do Gabinete.
IX - transmitir aos órgãos e entidade da Secretaria de 
Saúde, as determinações, ordens e instruções do titular 
da pasta.
 

Seção IV
DOS ASSESSORES, DIRETORES E 

COORDENADORES
 
Art. 97. Constituem atribuições básicas dos 
Coordenadores:

I - prestar assessoramento ao titular do órgão nas 
atividades relativas ao gerenciamento das ações da sua 
área de atuação;
II - programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar os trabalhos a cargo da respectiva 
unidade;
III - propor políticas e diretrizes no âmbito de sua 
competência;
IV - cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas e 
procedimentos técnicos, administrativos e financeiros 
adotados pela SESA;
V - manter sistemática de comunicação permanente 
com os órgãos e entidades públicas estaduais, no que 
concerne às ações desenvolvidas nas áreas de sua 
competência;
VI - analisar processos e outros documentos e emitir 
parecer técnico;
VII - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de  

expediente e dos bens patrimoniais da Coordenadoria;
VIII - elaborar e encaminhar ao superior imediato os 
relatórios periódicos, ou quando solicitado, sobre as 
atividades da respectiva unidade;
IX - planejar, programar e disciplinar a utilização de 
recursos materiais e financeiros necessários ao bom 
andamento dos trabalhos, sob sua responsabilidade;
X - propor ao superior imediato, as medidas que julgar 
convenientes para maior eficiência e aperfeiçoamento 
dos programas, projetos e atividades sob sua 
responsabilidade.
 

Seção V
DOS ASSESSORES, DOS GERENTES DE NÚCLEOS, 
DOS CHEFES DE UNIDADES E DOS RESPONSÁVEIS 

POR ATIVIDADES
Art. 98. Constituem atribuições básicas dos Assessores, 
dos Chefes e dos Responsáveis por Atividades:

I - assessorar os superiores imediatos nos assuntos 
relacionados às suas atribuições;
II - executar as atividades desenvolvidas pela unidade;
III - emitir parecer e despachos dos processos submetidos 
à sua apreciação;
IV - acompanhar o desenvolvimento dos programas de 
trabalho;
V - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de 
expediente dos bens patrimoniais da unidade.

Parágrafo único. As atribuições dos demais cargos 
comissionados constantes do Anexo I deste Decreto 
serão definidas através de Portaria expedida pelo titular 
da Instituição.
 

Seção VI
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODAS AS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES DA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SESA

 
Art. 99. A todas as unidades administrativas integrantes 
da estrutura organizacional da SESA compete:

I - participar na elaboração da proposta de planejamento 
e orçamento anual e plurianual, prevendo a continuidade 
do funcionamento de sua área de abrangência, seguindo 
orientações e normas aplicáveis;
II - assessorar, supervisionar, monitorar e apoiar às 
Regiões de Saúde, municípios e demais prestadores de 
serviços do SUS;
III - cumprir as normas técnicas e administrativas 
estabelecidas pelo SUS, pela SESA e pelas Secretarias 
de Estado de natureza instrumental;
IV - planejar as ações de educação permanente em 
saúde para todos os trabalhadores do SUS no Estado 
e demais parcerias estabelecidas, em conjunto com as 
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unidades formadoras da rede, atendendo às prioridades 
e definições da política estadual pactuadas na Comissão 
Intergestores Bipartite;
V - coordenar e elaborar normas e protocolos próprios em 
suas áreas de atuação, em articulação com as demais 
instituições gestoras, formadoras e de representação 
científica e social, com vistas à implementação, ao 
monitoramento e à avaliação da Política Estadual de 
Saúde, após pactuação e aprovação nas instâncias de 
controle externo do SUS;
VI - representar a SESA e o SUS no Estado sempre que 
lhe for delegada esta função pelas instâncias superiores 
e competentes do sistema;
VII - desenvolver e estimular o intercâmbio e a cooperação 
técnico-científica com instituições congêneres nacionais 
e internacionais, para candidatar a instituição a habilitar-
se junto aos órgãos financiadores, em conjunto com as 
áreas competentes da SESA;
VIII - estimular e promover a articulação e a integração 
entre as diversas áreas técnicas da SESA e destas com 
os gestores municipais e demais prestadores do SUS, 
visando assegurar o exercício de práticas adequadas e 
integradas de atenção, promoção e prevenção à saúde;
IX - identificar e estabelecer, em conjunto com a Escola 
de Saúde Pública do Amapá, as prioridades de educação 
técnica e administrativa para os trabalhadores do SUS no 
Estado;
X - informar regular e permanentemente à direção 
superior e demais unidades da SESA das ações e serviços 
desenvolvidos pela sua área de abrangência, por meio de 
dados, relatórios, despachos, periódicos e outros meios 
de comunicação;
XI - possibilitar e facilitar a participação de instâncias 
sociais representativas da área de saúde nos espaços de 
articulação e de participação social da área;
XII - gerenciar os trabalhadores da sua área de 
abrangência, seguindo normas estabelecidas pelas 
diversas instituições empregadoras e procurando 
estimulá-los para a otimização do desempenho da equipe, 
visando à contínua melhoria da qualidade dos serviços de 
saúde;
XIII - conduzir, com flexibilidade, a gestão dos serviços 
de saúde, seguindo orientações normativas vigentes 
dos três entes federados, com o objetivo de fortalecer a 
estruturação do SUS, adequando-se às especificidades 
de cada situação e serviço;
XIV -  incluir a política de humanização no processo de 
trabalho de  sua área de atuação, de forma permanente, 
para beneficiar os usuários do SUS, trabalhadores e 
comunidade, tanto do ponto de vista da assistência, 
quanto do trabalho em saúde;
XV - monitorar a análise e a avaliação periódica 
da situação de saúde de sua área de atuação e 
competência, utilizando indicadores previamente 
pactuados e repassando as informações às instâncias 

superiores da SESA e aos espaços de articulação, 
para reformulação e readequação das pactuações 
integradas, garantindo o acesso universal e equitativo 
aos serviços de saúde;
XVI - priorizar a promoção e o desenvolvimento de 
atividades preventivas relacionadas à gestão estadual 
do Sistema Único de Saúde, em sua área de atuação e 
competência;
XVII - participar em câmaras técnicas, comissões e 
conselhos de temas relativos às áreas de competência 
da Secretaria;
XVIII - desempenhar outras atividades correlatas, 
necessárias ao cumprimento das atribuições da SESA, 
sempre que necessário ou por delegação superior.
 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 100. O Secretário de Estado da Saúde expedirá os 
atos normativos necessários ao pleno funcionamento das 
unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde - 
SESA.

Art. 101. Os Cargos de Direção e Assessoramento, 
descritos no Anexo I deste Decreto são os constantes 
da Lei nº 2.212, de 14 de julho de 2017, serão indicados 
pelo titular da pasta e providos por ato do Governador do 
Estado do Amapá.

Art. 102. O Secretário de Estado da Saúde será substituído 
em seu afastamento ou impedimento por Secretário 
Adjunto, quando houver, ou pelo Chefe de Gabinete 
ou Coordenador, segundo sua indicação, devendo o 
substituto ser designado por ato do Governador do Estado 
do Amapá.

Parágrafo único. Os demais ocupantes das funções 
previstas no Anexo I de Cargos serão substituídos, em 
suas faltas e impedimentos, por servidores por eles 
indicados e devidamente designados na forma da 
legislação específica.

Art. 103. Os casos omissos neste regulamento serão 
dirimidos pelo Secretário de Estado.

Art. 104. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
  
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO I
 
Denominação e quantificação dos Cargos de direção e 
assessoramento superior e de direção intermediária 
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ITEM UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT.

1 Secretário de Estado

Secretário CDS - 5 01

Secretário Executivo do Conselho Estadual 
de Saúde CDS-2 01

Secretário Executivo da
Comissão Intergestora Bipartite CDS-2 01

Secretário Executivo da
Comissão Intergestora Regional CDS-2 01

2 Gabinete

Chefe de Gabinete CDS - 3 01

Assessor Técnico Nível II CDS - 2 02

Assessor Técnico Nível II - Controle e 
Avaliação das
Unidades Hospitalares pelas Organizações 
Sociais de Saúde

CDS - 2 07

Motorista do Secretário CDS - 1 02

3 Assessoria de Desenvolvimento Institucional
Assessor Institucional CDS - 3 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 02

4 Assessoria de Comunicação
Assessor de Comunicação CDS - 3 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 01

5 Auditoria do SUS
Auditor CDS - 3 01

Assessor Técnico Nível II CDS - 2 02

6 Ouvidoria do SUS
Ouvidor CDS - 3 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 07

7 Controle Interno
Assessor de Controle Interno CDS - 3 01

Assessor Técnico Nível II CDS - 2 01

8 Secretário Adjunto de Atenção à
Saúde Secretário Adjunto CDS- 4

Subsídio 01

8.1 Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação Coordenador CDS - 3 01

8.1.1 Núcleo de Regulação Gerente de Núcleo CDS - 2 01

8.1.1.1 Central de Regulação de Urgência e Emergência Chefe de Unidade CDS - 1 01

8.1.1.2 Central de Regulação de Internação Chefe de Unidade CDS - 1 01

8.1.1.3 Central de Regulação de Ambulatorial Chefe de Unidade CDS - 1 01

8.1.1.4 Central de Notificação e Captação de Doadores de 
Órgãos Chefe de Unidade CDS - 1 01

8.1.1.5 Central de Tratamento Fora de
Domicílio Chefe de Unidade CDS - 1 01

8.1.2 Núcleo de Controle e Avaliação Gerente de Núcleo CDS - 2 01

8.2 Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde Coordenador CDS - 3 01

8.2.1 Núcleo de Atenção Programáticas e Estratégicas Gerente de Núcleo CDS - 2 01

8.2.2 Núcleo de Planejamento das Redes de Atenção à 
Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

8.2.3 Núcleo de Atenção Primária Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9 Superintendência de Atenção à Saúde

Superintendente CDS - 4
Subsídio 01

Assessor Técnico Nível III - Assistência 
Hospitalar CDS - 3 01

Assessor Técnico Nível III - Assistência 
Ambulatorial CDS - 3 01

9.1 Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima
Diretor CDS - 4 01

Responsável Técnico por Atividades III CDI - 3 34

9.1.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.1.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.1.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.2 Hospital da Criança e do Adolescente
Diretor CDS - 4 01

Responsável Técnico por Atividades III CDI - 3 14
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9.2.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.2.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.2.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.3 Hospital da Mulher Mãe Luzia
Diretor CDS - 4 01

Responsável Técnico por
Atividades III CDI - 3 14

9.3.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.3.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.3.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.4 Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz
Diretor CDS - 4 01

Responsável Técnico por
Atividades III CDI - 3 18

9.4.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.4.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.4.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.5 Hospital Estadual de Santana
Diretor CDS - 3 01

Responsável Técnico por
Atividades III CDI - 3 05

9.5.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.5.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.5.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.6 Hospital Estadual de Laranjal do Jari
Diretor CDS - 3 01

Responsável Técnico por Atividades III CDI - 3 03

9.6.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.6.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.6.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.7 Hospital Estadual de Oiapoque
Diretor CDS - 3 01

Responsável Técnico por Atividades III CDI - 3 05

9.7.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.7.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.7.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.8 Maternidade Dra. Euclélia Américo Diretor CDS - 3 01

9.8.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.8.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.8.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.9 Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte Diretor CDS - 3 01

9.9.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.9.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.9.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.10 Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul Diretor CDS - 3 01

9.10.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.10.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.10.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.11 Unidade de Pronto Atendimento de Laranjal do Jari Diretor CDS - 3 01

9.11.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.11.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.11.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.12 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Diretor CDS - 3 01

9.12.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.12.2 Núcleo de Serviços Médicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.12.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01
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9.13 Centro de Especialidades
Odontológicas Chefe do Centro CDS - 3 01

9.13.1 Núcleo de Serviços Odontológicos
Especializados Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.13.2 Núcleo de Programas de Saúde Bucal Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.13.3 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.14 Centro de Referência em Doenças Tropicais Chefe do Centro CDS - 3 01

9.14.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.14.2 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.15 Centro de Tratamentos Alternativos Chefe do Centro CDS - 3 01

9.15.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.15.2 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.16 Centro de Ambulatórios de
Especialidades Chefe do Centro CDS - 3 01

9.16.1 Núcleo de Serviços Técnicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.16.2 Núcleo de Serviços Administrativos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.17 Centro de Atenção Psicossocial Chefe do Centro CDS - 3 01

9.17.1 Núcleo de Atenção Psicossocial Adulto Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.17.2 Núcleo de Atenção Psicossocial
Infantil Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.17.3 Núcleo de Atenção Psicossocial Álcool e Droga Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.17.4 Núcleo de Residência Terapêutica Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.18 Coordenadoria de Gestão das Unidades 
Descentralizadas Coordenador CDS - 3 01

9.18.1 Unidade Mista de Vitória do Jari Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.18.1.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.18.1.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.2 Unidade Mista de Ferreira Gomes Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.19.2.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.2.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.3 Unidade Mista de Serra do Navio Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.19.3.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.3.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.4 Unidade Mista de Pedra Branca do Amapari Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.19.4.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.4.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.5 Unidade Mista de Tartarugalzinho Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.19.5.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.5.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.6 Unidade Mista de Calçoene Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.19.6.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.6.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.7 Unidade Mista de Amapá Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.19.7.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.7.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.8 Unidade Mista de Mazagão Diretor da Unidade CDS - 2 01

9.19.8.1 Unidade de Serviços Técnicos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.19.8.2 Unidade de Serviços Administrativos Chefe de Unidade CDS - 1 01

9.20 Coordenadoria de Assistência Farmacêutica Coordenador CDS - 3 01

9.20.1 Núcleo de Programação de
Medicamentos e Insumos Estratégicos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.20.2 Núcleo de Programação de Material Médico 
Hospitalar Gerente de Núcleo CDS - 2 01
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9.20.3 Núcleo de Nutrição Parenteral Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.20.4
Núcleo de Controle e Distribuição de Medicamentos 
e Material
Médico hospitalar

Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.21 Coordenadoria de Apoio ao Diagnóstico Coordenador CDS - 3 01

9.21.1 Núcleo de Diagnóstico por Imagem Gerente de Núcleo CDS - 2 01

9.21.2 Núcleo de Diagnóstico Laboratorial Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10 Secretário Adjunto de Gestão e
Planejamento Secretário Adjunto CDS- 4

Subsídio 01

10.1 Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação 
em Saúde Coordenador CDS - 3 01

10.1.1 Núcleo de Gestão do Trabalho Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.1.2 Núcleo de Gestão de Pessoas Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.1.2.1 Unidade de Folha de Pagamento Chefe de Unidade CDS - 1 01

10.1.3 Núcleo de Gestão da Educação em Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.2 Coordenadoria Administrativa Coordenador CDS - 3 01

10.2.1 Núcleo de Administração Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.2.2 Núcleo de Gestão de Contratos Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.2.3 Núcleo Gestão de Documentação Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.2.4 Núcleo de Engenharia e Arquitetura em Saúde
Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível II CDS - 2 02

10.3 Coordenadoria de Planejamento Coordenador CDS - 3 01

10.3.1 Núcleo de Planejamento em Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.3.2 Núcleo de Gestão de Projetos e Captação de 
Recursos

Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível II CDS - 2 02

10.3.3 Núcleo de Informação em Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.3.4 Núcleo de Economia da Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.4 Coordenadoria de Gestão de Compras Coordenador CDS - 3 01

10.4.1 Núcleo de Cotação de Preços Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.4.2 Núcleo de Licitações
Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Pregoeiros CDS - 2 10

10.4.3 Núcleo de Apoio Técnico
Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 03

10.5 Coordenadoria de Tecnologia da Informação Coordenador CDS - 3 01

10.5.1 Núcleo de Suporte Técnico Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.5.2 Núcleo de Desenvolvimento de
Tecnologias Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.5.3 Núcleo de Infraestrutura e Segurança da Informação Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.6 Escola de Saúde Pública Diretor CDS - 4 01

10.6.1 Diretoria de Educação Técnica Diretor CDS - 3 01

10.6.1.1 Núcleo Técnico em Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.6.1.1.1 Unidade de Formação Técnica e e Desenvolvimento 
Profissional Chefe de Unidade CDS - 1 01

10.6.1.1.2 Unidade de Laboratório Chefe de Unidade CDS - 1 01

10.6.2 Diretoria de Educação Superior Diretor CDS - 3 01

10.6.2.1 Núcleo de Pós-Graduação e Residência em Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.6.2.2 Núcleo de Pesquisa em Saúde Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.6.3 Diretoria Administrativa Diretor CDS - 3 01

10.6.3.1 Núcleo de Tecnologia Aplicada à Educação em 
Saúde e Pedagogia Gerente de Núcleo CDS - 2 01

10.6.3.2 Núcleo de Documentação Acadêmica Gerente de Núcleo CDS - 2 01

11 Secretário Adjunto do Fundo Estadual de Saúde Secretário Adjunto CDS - 4
Subsídio 01
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11.1 Coordenadoria de Gestão dos
Recursos do SUS Coordenador CDS - 3 01

11.1.1 Núcleo de Execução Orçamentária
Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 02

11.1.2 Núcleo de Contabilidade
Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 02

11.1.3 Núcleo de Execução Financeira
Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 03

11.1.4 Núcleo de Contratualização, Convênios e Acordos 
Internacionais

Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 02

11.1.5 Núcleo de Acompanhamento e
Prestação de Contas

Gerente de Núcleo CDS - 2 01

Assessor Técnico Nível I CDS - 1 02

 TOTAL 312
 
HASH: 2021-0517-0005-7334

PUBLICIDADE
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ANEXO II  
 

ORGANOGRAMA 
Secretaria de Estado da Saúde- SESA Lei nº 2.212, de 14 de julho de 2017 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Ata de Registro de Preços n° 037/2021-CLC/PGE.

Processo SIGA n.º 00049/PGE/2019.

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA n.º 024/2021 – CLC/PGE.

Validade: 12 (doze) meses.

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 
Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico nº 024/2021-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços (ARP) n.º 037/2021-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e fornecedor:
 
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: DISTRILIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- ME, CNPJ n.º 24.145.279/0001-60.
 

Item Especificações dos itens Unid. Quant. Preço 
Unitário R$

Preço 
Total R$

01

CONJUNTO PARA ANÁLISE: Composição básica: amplificação 23 str do cromossomo 
Y. Metodologia aplicada: PCR.

DC2320 Powerplex® Y23 - Kit fluorescente para identificação humana, contendo 
23 marcadores para cromossomo Y humano, incluindo 6 novos marcadores com 
alta diversidade gênica (DYS643, DYS570, DYS481, DYS576, DYS549 e DYS533). 
Permite a análise de marcadores de Y-STR em amostras forenses complexas e para 
banco de dados. Sistema altamente robusto e sensível, amplificação de amostras-
traços masculinas, mesmo em presença de excesso de DNA feminino. Flexibilidade 
para amplificação direta em amostras conservadas em cartão FTA®, sem necessidade 
de extração. Kit contém TaqHotStart no Master Mix, DNA Controle, Escada Alélica e 
Padrão de Peso Molecular (ILS). Sistema compatível com as plataformas ABI PRISM® 
3100, 3100-Avant GeneticAnalyzers e AppliedBiosystems 3130, 3130xl, 3500/3500xL 
GeneticAnalyzers. Kit suficiente para 200 reações de 25uL. - Procedência: Promega 
USA.

MARCA: PROMEGA

CAIXA 05 15.100,00 75.500,00

03

ENZIMA: Tipo proteinase K; Aspecto físico: solução tamponada; Características 
adicionais: de tritirach

Enzima Proteinase K em pó (forma liofilizada), isolada do fungo Tritirachiumalbum, sem 
atividades de RNAses e DNAses. Frasco de 100mg CÓDIGO V3021 - Procedência 
Promega USA.

MARCA: PROMEGA - Código (V3021).

FRASCO 04 721,00 2.884,00

06

KIT PCR AUTOSSÔMICO 05 CORES, para no mínimo 22 marcadores autossômicos.
PowerPlex® Fusion System – kit para genotipagem de amostras humanas forenses, 
assim como para banco de dados e amostras de paternidade. O sistema multiplex 
contendo iniciadores para co-amplificação de 24 loci, (incluindo Amel, D3S1358, 
D8S1179, D18S51, D21S11, FGA THO1, vWA, D5S818, D7S820, D13S317, D16S539, 
CSF1PO, TPOX, D1S1656, D2S441, D2S1338, D10S1248, D12S391, D19S433, 
D22S1045, DYS391, Penta D, Penta E). Compativel com ABI PRISM® 3100 e 
3100-Avant GeneticAnalyzers e AppliedBiosystems® 3130, 3130xl, 3500 e 3500xL 
GeneticAnalyzers. Kit com tampão, enzima Taq DNA Hot Start; Escada Alélica, DNA 
controle, Padrão de Peso. Kit para 200 reações. CODIGO DC2402 – Procedência 
Promega USA.

MARCA: PROMEGA - Código (DC2402).

CAIXA 02 12.850,00 25.700,00
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07

KIT PCR: AUTOSSÔMICO 06 CORES, para no mínimo 22 marcadores autossômicos.
Kit fluorescente próprio para identificação humana contendo 27 marcadores (26 
loci STRs + Amelogenina), incluindo os 18 loci do CODIS expandido (CSF1PO, 
FGA, TH01, vWA, D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, 
D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433 e D21S11); 
Amelogenina e DYS391; 2 marcadores discriminatórios pentanucleotídeos (Pentas D e 
E), TPOX, D22S1045 e SE33, conferindo ao kit Powerplex® Fusion 6C o maior poder 
de discriminação e compatibilidade com bancos de dados. DYS570 e DYS576 estão 
incluídos como Y-STR de mutação rápida. Amplificação rápida em aproximadamente 60 
minutos. Flexibilidade para amplificação direta em amostras FTA®, sem necessidade 
de extração. Sistema altamente tolerante a inibidores comuns em amostras complexas. 
Kit com TaqHotStart no Master Mix; DNA controle; Escada Alélica; Água; Padrão de 
Peso Molecular (WEN). Compatível com as plataformas AppliedBiosystems® 3500 
e 3500xL GeneticAnalyzers e demais plataformas com leitura de 6 fluorescências, 
como Applied Biosystems®3130/3130xl que tenha o software Data CollectionVersion 
4.0 com o DC v4 6-Dye Module v1 License. Kit suficiente para 200 reações de 25uL 
ou 400 reações de 12,5uL (amplificação direta). Procedência Promega USA MARCA: 
PROMEGA - Código (DC2720).

CAIXA 04 12.375,00 49.500,00

08

KIT DE QUANTIFICAÇÃO DE DNA HUMANO: para HID compatível, similar ou 
equivalente com Real Time QuantStudio 5 HID.
Kit de quantificação com 5 fluorescências, baseado na química de hidrólise de sonda para 
quatro alvos, capaz de amplificar alvos multicópias para quantificar simultaneamente 
o DNA humano total e DNA humano masculino. Amplificação adicional de alvo 
múltiplas cópias para avaliar o grau de degradação do DNA. Sistema inclui Controle 
de PCR interno (IPC) para detectar inibidores presentes na reação de amplificação. 
Sistema compatível com o 7500 Real-Time PCR System (AppliedBiosystems® 7500 
Software, Versão 2.0.6) ou 7500 Real-Time PCR System para Identificação Humana 
(HID Real-Time PCR Analysis, versão 1.1 ou 1.2). Kit suficiente para 200 reações de 
20μL. CÓDIGO PQ5002 - Procedência Promega USA MARCA: PROMEGA - Código 
(PQ5002).

UND 10 4.050,00 40.500,00

VALOR TOTAL: R$ 194.084,00 (cento e noventa e quatro mil e oitenta e quatro reais). 

SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E DISTRILIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- ME
 
Macapá-AP, 12 de maio de 2021.
THIAGO LIMA ALBUQUERQUE
Subprocurador-Geral do Estado
Procurador-Geral do Estado, em exercício

HASH: 2021-0517-0005-7332

P O R T A R I A Nº 0149/2021-DGPC

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
(N) 004/2000-SEJUSP e tendo em vista o Ofício nº 350101.0077.2158.0249/2021 - DGPC/GAB - DGPC.

R E S O L V E:

RELOTAR, A PEDIDO, a servidora HILDA CAROLINA MELO GUALBERTO NEVES, Oficial de Polícia, pertencente 
ao Quadro de Servidores do Governo do Estado do Amapá, do município de AMAPÁ/AP para esta Capital MACAPÁ/
AP, a contar de 13/11/2018.

JUSTIFICATIVA: Conforme o teor da Portaria nº 942/2005-SEAD, de 16/08/2005.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
Macapá-AP, 12 de maio de 2021.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
Delegado-Geral de Polícia Civil do Amapá

HASH: 2021-0517-0005-7291
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Secretaria de Fazenda

ATO DECLARATÓRIO Nº 2021.000035/SEFAZ.

Prorroga a vigência do Ato Declaratório nº 
015/2015-SEFAZ, que aprova Regime Especial para a 
empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, referente 
ao cumprimento de obrigações fiscais relativas ao ICMS, 
na forma que menciona.

O Secretário de Estado da Fazenda, tendo em vista 
as disposições do artigo  251, da Lei nº 400, de 22 de 
dezembro de 1997 c/c com os artigos 505 do Decreto n° 
2269/98 – RICMS;                                                                                          

Considerando o disposto no art. 415 do Regulamento do 
ICMS, Decreto n° 2269/98 – RICMS;

Considerando, ainda, o disposto no Parecer Fiscal nº 
2021.01.00.00084-COTRI/SEFAZ, objeto do pedido 
formulado por meio do processo nº 28730.0011172021-4;

DECLARA:

Cláusula primeira Autorizada a prorrogação do Ato 
Declaratório nº 015/2015-SEFAZ,  até 31 de maio de 2022, 
que aprova regime especial referente ao cumprimento 
de obrigações fiscais relativa ao ICMS na forma que 
menciona, à empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA 
S/A, filial estabelecida na Rod. Duque de Caxias, 203, 
Bairro Central, Municipio de Santana/AP, inscrição 
estadual nº 03.001.812-4 e CNPJ nº 34.274.233/0207-15.

Cláusula segunda O Regime Especial outorgado poderá, 
a qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente, ser revogado ou alterado, mediante prévia 
comunicação à empresa autorizada, na ocorrência de:

I - superveniência de norma legal conflitante;

II - situação em que este Regime Especial vier a tornar-se 
prejudicial à Fazenda Pública Estadual;

III - inobservância de qualquer de suas cláusulas e 
condições;

IV - ação fiscal proveniente de:

a) emissão de documento fiscal ou utilização de 
documento fiscal falso ou inidôneo;
b) calçamento de documentos fiscais;

c) falta de recolhimento do ICMS.                                                                                     

Cláusula terceira O presente Ato Declaratório não exonera 
o cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS. 

Clausula quarta Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, com 
efeitos fiscais a partir de 01 de junho de 2021. 

Macapá, 11 de maio de 2021.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2021-0517-0005-7307

ATO DECLARATÓRIO Nº 2021.000036/SEFAZ.

Prorroga a vigência do Ato Declaratório nº 033/2015-SEFAZ, que 
aprova Regime Especial para a empresa CLARO S.A, relativo 
ao cumprimento de obrigações fiscais na forma que menciona. 

O Secretário de Estado da Fazenda, tendo em vista 
as disposições do artigo  251, da Lei nº 400, de 22 de 
dezembro de 1997 c/c com os artigos 505 do Decreto n° 
2269/98 - RICMS;                                                                                          

Considerando o disposto no art. 415 do Regulamento do 
ICMS, Decreto n° 2269/98 - RICMS;

Considerando, ainda, o disposto no Parecer 
2021.01.00.00085, objeto do pedido formulado por meio 
do processo nº 28730.002101.2021-5.

DECLARA:

Cláusula primeira Autorizada a prorrogação do Ato 
Declaratório nº 033/2015/SEFAZ  até 31 de maio de 2022, 
que aprova regime especial relativo ao cumprimento de 
obrigações fiscais na forma que menciona, à empresa 
CLARO S/A, CNPJ nº 40.432.544/0240-89 e inscrição 
estadual nº 03.031.591-3.

Cláusula segunda O Regime Especial outorgado poderá, 
a qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente, ser revogado ou alterado, mediante prévia 
comunicação à empresa autorizada, na ocorrência de:

I - superveniência de norma legal conflitante;

II - situação em que este Regime Especial vier a tornar-se 
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prejudicial à Fazenda Pública Estadual;

III - inobservância de qualquer de suas cláusulas e 
condições;

IV - ação fiscal proveniente de:

a) emissão de documento fiscal ou utilização de 
documento fiscal falso ou inidôneo;
b) calçamento de documentos fiscais;
c) falta de recolhimento do ICMS.                                                                                 

Cláusula terceira O presente Ato Declaratório não exonera 
o cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Clausula quarta Este Ato Declaratório entra em vigor 
na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, 
produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2021.

Macapá, 11 de maio de 2021.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2021-0517-0005-7308

ATO DECLARATÓRIO Nº 2021.000037/SEFAZ

Retifica os Atos Declaratórios nº 2020.00034/SEFAZ, 
2020.00039/SEFAZ e 2020.00040/SEFAZ, que tratam de 
Regimes Especiais para a empresa AXA OIL PETROLEO 
LTDA.

O Secretário de Estado da Fazenda, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista 
o disposto no artigo 31, inciso XI, do Regimento Interno da 
Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 6.483, de 19 de novembro de 2013; 

Considerando o disposto no Parecer nº 
2021.01.00.00090-COTRI/SEFAZ, objeto do pedido 
formulado no processo nº 28730.0057972021-7, que não 
causa prejuízo ao Erário Estadual, não dificulta ou impede a 
ação do Fisco, nem contraria norma expressa da legislação;

DECLARA:

Cláusula Primeira - Fica retificado o Ato Declaratório 
n° 2020.00034/SEFAZ, que prorroga a vigência do Ato 
Declaratório nº 063/2019/SEFAZ, que aprova Regime Especial 
para a empresa AXA OIL PETROLEO LTDA, referente ao 
cumprimento de obrigações fiscais relativas ao ICMS.

ONDE SE LÊ:

Inscrição Estadual (CAD-ICMS) nº 03.056.377-1

LEIA-SE:

Inscrição Estadual (CAD-ICMS) nº 03.059.728-5

Cláusula Segunda - Fica retificado o Ato Declaratório 
n° 2020.00039/SEFAZ, que prorroga a vigência do Ato 
Declaratório nº 064/2019/SEFAZ, que aprova Regime Especial 
para a empresa AXA OIL PETROLEO LTDA, referente ao 
cumprimento de obrigações fiscais relativas ao ICMS.

ONDE SE LÊ:

Inscrição Estadual (CAD-ICMS) nº 03.056.377-1

LEIA-SE:

Inscrição Estadual (CAD-ICMS) nº 03.059.728-5

Cláusula Terceira - Fica retificado o Ato Declaratório n° 
2020.00040/SEFAZ, que prorroga a vigência do Ato 
Declaratório nº 065/2019/SEFAZ, que aprova Regime Especial 
para a empresa AXA OIL PETROLEO LTDA, referente ao 
cumprimento de obrigações fiscais relativas ao ICMS.

ONDE SE LÊ:

Inscrição Estadual (CAD-ICMS) nº 03.056.377-1

LEIA-SE:

Inscrição Estadual (CAD-ICMS) nº 03.059.728-5

Cláusula Quarta - Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, 
ficando convalidados os atos anteriormente realizados com 
base na redação dos Atos Declaratórios retificados.

Macapá-AP, 17 de maio de 2021.
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2021-0517-0005-7310

PORTARIA (T) Nº 008/2021 – GAB/SEFAZ
 
Dispõe sobre a fixação de cota mensal de consumo de 
óleo diesel e energia elétrica pelas empresas mineradoras 
em operação no território amapaense.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de 
suas atribuições definidas em lei, e

Considerando o disposto no Decreto n° 1518, de 08 de 
abril de 2020, que concede isenção do ICMS às empresas 
mineradoras em operação no território amapaense, nas 
condições que especifica, prorrogado pelo Decreto n° 
1570 de 06 de maio de 2021;

Considerando a solicitação da Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Amapá – AGEAMAPÁ, através do processo 
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n° 0018.0552.1114.0006/2021; o relatório da Comissão 
Permanente de análise de benefícios fiscais, nos termos 
Portaria (T)  Nº  003/2021 –GAB/SEFAZ;

Considerando, a necessidade de disciplinar o volume de 
consumo de óleo diesel em litros e energia elétrica em 
kilowatts;

Considerando, ainda, o processo n° 0073352021-9,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar a cota mensal de consumo de óleo diesel 
e energia elétrica pelas empresas mineradoras em 
operação no território amapaense, com vigência até 31 
de março de 2022, para efeito de isenção do ICMS.

Art. 2º A cota Global anual de consumo por mineradora 
abrangida pela isenção de ICMS, fica limitada a 
6.013.964,74 litros/ano de óleo diesel, classificado no 
código 2710.19.21 da Nomenclatura Comum do Mercosul 
– NCM - quando for destinado a insumo para geração de 
energia elétrica em suas usinas Termelétricas.

Art. 3º A cota Global mensal de consumo por mineradora 
abrangida pela isenção de ICMS, fica limitada a 60.000.000 
khw/ano nas operações internas com energia elétrica 
fornecida pela Companhia de Eletricidade do Amapá – 
CEA - destinada ao insumo para movimentar sua Usina 
de Beneficiamento de Minério.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos pelo prazo estabelecido 
no Decreto n° 1570, de 06 de maio de 2021.

Macapá-AP, 14 de maio de 2021.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda 

 
ANEXO I DA PORTARIA

(T) Nº 008/2021 – SEFAZ/AP
 

ITEM EMPRESA/CNPJ/
CAD-ICMS FORNECEDOR

VOLUME 
CONSUMO/

ANO/LITROS

1

MINA TUCANO 
LTDA CNPJ n° 

05.642.709/0001-
04, CAD-ICMS 
03.026508-8.

 IPIRANGA 
PRODUTOS DE 
PETRÓLEO S/A

6.013.964,74

       
ANEXO II DA PORTARIA

(T) Nº 008/2021 – SEFAZ/AP
 

ITEM EMPRESA/CNPJ/
CAD-ICMS FORNECEDOR

VOLUME 
CONSUMO/
ANO/ KHW

1

MINA TUCANO 
LTDA CNPJ n° 

05.642.709/0001-
04, CAD-ICMS 
03.026508-8.

Companhia de 
Eletricidade do 
Amapá – CEA

 60.000.000

    
HASH: 2021-0517-0005-7277

Secretaria de Administração

TERMO DE EXTINÇÃO UNILATERAL DO TERMO 
CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL Nº 006/2018

O ESTADO DO AMAPÁ, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD, sediada na 
Av. FAB, n° 87, bairro Central, cidade de Macapá/AP, 
neste ato representada pela sua Secretária, a senhora 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, RG nº 
206.093-SSP/AP e o CPF nº 432.397.062-53, doravante 
denominado CEDENTE, firma o presente TERMO DE 
EXTINÇÃO UNILATERAL DO TERMO CESSÃO DE USO 
Nº 006/2018, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Fica extinto unilateralmente, após a publicação deste termo 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, o Termo de Cessão 
de Uso nº 006/2018 firmado com a SUPERINTENDÊNCIA 
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, doravante denominada 
CESSIONÁRIO, que tem como objeto a cessão de uso 
de bem imóvel de propriedade do Estado, Tombo nº 0332, 
localizado na Avenida Coaracy Nunes, S/N, Centro CEP 
68980- 970, Município de Oiapoque.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS

O presente termo se fundamenta no Decreto nº 0422/2019, 
bem como o Termo de Cessão de Uso nº 006/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação deste instrumento na Imprensa Oficial, 
que é condição indispensável para a sua eficácia, será 
providenciada pelo CEDENTE, até o 5º (quinto) dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo 
único, do art. 61, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

O presente Termo de Extinção não exime o CESSIONÁRIO 
da quitação dos débitos relativos ao período de vigência do 
Termo de Cessão, bem como dos encargos decorrentes 
do atraso no pagamento destes. 

Parágrafo Primeiro: Fica resguardada a responsabilidade 
do CESSIONÁRIO em razão de eventual dano ocorrido 
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durante a utilização do imóvel objeto deste termo, e que 
venha a ser futuramente conhecido, observado o prazo 
prescricional legal.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual do Amapá, Comarca 
de Macapá, para dirimir quaisquer dúvidas do presente 
termo de extinção, com a exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja.

Macapá/AP, 13 de maio de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
Decreto nº 1535/2018
CEDENTE

HASH: 2021-0517-0005-7325

Secretaria de Educação

PORTARIA Nº 005 /2021 – GAB/SIND/SEED

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 
de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de 
Estado da Educação, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 159, 160, 161 e 
162 da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do 
Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais;

CONSIDERANDO o Parecer n° 863/2019 – PLCC/
PGE/AP, de 04/12/2019, contido no PROCESSO N° 
0021.0386.1177.0002/2020 GAB/SEED.

CONSIDERANDO que o Relatório Final da Comissão de 
Sindicância, designada pela Portaria nº 0001, de 05/01/2021, 
se limitou apenas a recomendar que a autoridade instauradora 
responsabilizasse, nos  termos  da  legislação  vigente,  o  
servidor/servidores  que  na  época  dos  fatos  autorizaram  a  
referida  contratação  sem  licitação  ou  efetuaram  o  pagamento  
sem  observância  da  Lei  de  Licitações  Públicas  (LEI  N°  
8.666/1993),  sugerindo,  como medidas administrativas,  a  
aplicação  de  pena  de  advertência,  conforme  artigo  161,  
inciso  II,  da  Lei 0066/1993;

CONSIDERANDO a necessidade de abertura de nova 
sindicância investigativa para complementação de 
informações com relação ao relatório supracitado para 
que a Secretaria de Estado da Educação possa cumprir 
com o os procedimentos administrativos de aplicação de 
penalidades dos servidores.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor OZEAS DA SILVA NUNES- 
matrícula funcional nº 0112843-4-01 para averiguar a 
responsabilidade dos servidores que deram causa à 
contratação fora dos parâmetros da lei de licitações 
e contratos públicos, objeto de análise de que trata o 
Processo 0021.0386.1177.0002/2020 GAB/SEED.

Art. 2º As informações contidas nos autos do Relatório 
Final referente à Portaria nº 0001, de 05/01/2021 poderão 
ser reaproveitadas pelo servidor designado para apurar 
os fatos durante a realização dos trabalhos;

Art. 3º. O servidor terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos, admitida prorrogação 
por igual período, cuja solicitação deve ocorrer com 05 
(cinco) dias de antecedência do prazo final estabelecido, 
e encaminhado à autoridade superior.

Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, o 
servidor terá acesso a toda documentação necessária à 
elucidação dos fatos, bem como, deverá colher quaisquer 
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.                      

Macapá-AP, 14 de maio de 2021.
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA
Secretária de Estado da Educação
Decreto nº 0158/2018

HASH: 2021-0517-0005-7326

PORTARIA Nº 006 /2021 – GAB/SIND/SEED

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 
de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de 
Estado da Educação, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 159, 160, 161 e 
162 da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do 
Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais;

CONSIDERANDO o Ofício nº 0000449/2020-PJIJ/
MCP; Ofício nº 0000575/2020-PJIJ/MCP; Ofício nº 
0000640/2020-PJIJ/MCP; Ofício nº 0000700/2020-PJIJ/
MCP; Ofício nº 0000921/2020-PJIJ/MCP; OFÍCIO Nº 
280101.0008.1294.1549/2020 SAGEP – SEED; Ofício Nº 
0000011/2021-PJIJ/MCP;

CONSIDERANDO as informações contidas nos autos 
do Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0008900-
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36.2019.9.04.0001, em que se requisitou a adoção 
de providências administrativas, no sentido de 
instaurar sindicância investigativa ou possível abertura 
procedimento disciplinar em relação aos servidores 
públicos envolvidos, podendo determinar o afastamento 
cautelar das atividades dos profissionais MARCELO 
CARDOSO e RODRIGO ALVES ENGELHARD, ou 
mesmo a determinação de suas transferências para 
outros estabelecimentos de ensino;

CONSIDERANDO a gravidade das acusações que 
envolvem o caso, notadamente envolvendo adolescente 
de uma mesma escola, situação que demanda a adoção 
de providências urgentes e resposta a todo complexo 
educacional;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores OZEAS DA SILVA 
NUNES, matrícula funcional nº 0112843-4-01 e ANDREIA 
ROSELIZ SILVA MONTEIRO, matrícula funcional nº 
0086853-1, para compor a Comissão de Sindicância, que 
irá averiguar os fatos relatados nos autos do processo nº 
0021.0280.1177.0002/2021 GAB/SEED, sobre suposta 
prática de assédio sexual envolvendo os dois servidores, 
que são professores na Escola Estadual Antônio Cordeiro 
Pontes, no ano de 2019, conforme Processo Extrajudicial 
Eletrônico Nº 0008900-36.2019.9.04.0001.

Art. 2º. Os servidores que compõem a referida comissão 
terão prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 
admitida prorrogação por igual período, cuja solicitação deve 
ocorrer com 05 (cinco) dias de antecedência do prazo final 
estabelecido, e encaminhado à autoridade superior.

Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a comissão 
terá acesso a toda documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como, deverão colher quaisquer 
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.                              

Macapá-AP, 17 de maio de 2021.
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA
Secretária de Estado da Educação
Decreto nº 0158/2018

HASH: 2021-0517-0005-7327

Secretaria de Segurança

PORTARIA Nº 013/2021-GAB/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 123, 
Incisos I e II da Constituição Estadual do Amapá e pelo 
Decreto nº 0792, de 26 de março de 2018.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 2.474, 
de 07 de janeiro de 2020, que instituiu o Plano Plurianual 
do Governo do Estado do Amapá/2020 2023, que 
considera obrigatório o Acompanhamento no SIAFE/
GEA de Programas e Ações (Atividades ou Projetos) 
Governamentais, segundo os Indicadores de Resultados, 
afetos a este órgão, e considerando também os termos 
do art.111, § 2º, da Constituição do Estado do Amapá, 
elaborado de acordo com as disposições da IN nº 01/2017, 
DN n. 001/2018 e DN nº 012/2019, do TCE/AP,

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER a Metodologia para o processo de 
Acompanhamento no SIAFE/GEA de Programas de Ações 
Governamentais sob a responsabilidade desta Secretaria de 
Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá, por meio 
do Gerente de Programa e Gerente de Ações (Atividades 
ou Projetos), em conformidade com a metodologia e as 
orientações da Coordenadoria de Planejamento/COPLAN/
Secretaria de Estado do Planejamento/SEPLAN. 

Art. 2º - NOMEAR os servidores abaixo, para as atividades 
de acompanhamento de Programas e Ações da SEJUSP 
e FUNSEP/SIAFE/GEA:

TALYTA PONTES MORAIS - SD BM, GERENTE DE 
PROGRAMA
Programa 0004- Gerenciamento Administrativo- Eixo 
Defesa Social

Programa 0037- Gestão Integrada da Defesa Social

MAICK WESLEY VASCONCELOS CORRÊA, Analista 
de finanças e controle, GERENTE DE AÇÃO;
UG 330101- SEJUSP:

Ação 2389- Atividades Administrativas da SEJUSP

Ação 2393- Operacionalização de Transferências 
Voluntárias

Ação 2403- Operacionalização da SEJUSP
UG 330303- FUNSEP:

Ação 2051- Enfrentamento à Criminalidade Violenta

Ação 2052- Valorização do Profissional de Segurança 
Pública

Art. 3º - São atribuições dos Gerentes de Programas e 
dos Gerentes de Ações, no âmbito da SEJUSP: 

Inserir mensalmente, até o décimo dia subsequente ao 
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término do mês anterior no módulo de acompanhamento 
do Sistema Integrado de Planejamento e Administração 
Financeira – SIAFE/GEA, as informações pertinentes à 
execução física do (s) programa e das Ações sob sua 
responsabilidade;

Solicitar previamente, por escrito a Coordenadoria/
Gerência da (s) área (s) finalística (s) do órgão, 
informações sobre a situação e o alcance do (s) Indicador 
(es) do (s) Programa (s), e o alcance do (s) produto da (s) 
ações, no decorrer do mês em curso;

Emitir relatórios ao Gestor (a) do Órgão, informando – o 
(a) da situação do (s) Programa (s) e da (s) Ações;
Promover iniciativas, visando à superação de eventuais 
obstáculos que possam dificultar o acompanhamento do 
(s) programa (s) da (s) Ações sob sua responsabilidade;

A Secretaria de Estado do Planejamento/SEPLAN, por 
meio da Coordenadoria de Planejamento/COPLAN, 
disponibilizará todo o apoio necessário aos Gerentes de 
Programas (s) e de Ações, como capacitações sobre o 
tema, para a fiel execução dos trabalhos; 

Art. 4º - A Assessoria de Desenvolvimento Institucional/
ADINS/SEJUSP, ficará responsável pelo acompanhamento 
diário quanto ao andamento das inserções de informações no 
SIAFE/GEA, relativo aos programas e ações desta Secretaria.

Art. 5º - As informações acima mencionadas, além da 
obrigatoriedade de inserções no SIAFE/GEA, embasarão 
o Relatório de Gestão do Exercício/SEJUSP, exigido pelo 
TCE, assim como o Relatório Anual de Atividades do 
Governo do Amapá, que é encaminhado a Assembleia 
Legislativa do Amapá.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Macapá-AP, na data da assinatura eletrônica.     
José Carlos Corrêa de Souza – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2021-0517-0005-7278

TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2021-SEJUSP

Processo n° 0023.0577.1180.0002/2021-UCC/CAF/
SEJUSP/AP; Objeto: Doação de Repetidora Digital 
da marca Motorola, modelo QUANTAR Digital. 
Fundamentação Legal: Decreto Estadual nº 4.026 de 06 
de novembro 2009, Art. 2º, X, c/c Art. 25º, §§ 1º e 2, Lei 
8.666/93, Art. 17, Inciso II, A e Parecer nº 047/2021 – PPAM/
PGE/AP; Doador: Estado do Amapá, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, CNPJ nº 04.243.026/0001-11. Donatário: 

Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – 
SMSU/SP – CNPJ: 05.245.375/0001-35.

Macapá-AP, 17 de maio de 2021.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Secretário de Estado e Segurança Pública

HASH: 2021-0517-0005-7279

Secretaria de Infraestrutura

TORNA PUBLICO QUE REQUEREU LICENÇA 
AMBIENTAL DA SEMDUH/PMS

A Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF/GEA, 
torna público que requereu da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Habitação 
de Santana - SEMDUH/PMS a Licença Ambiental para a 
obra de Construção de Passarelas em Concreto Armado, 
Município de Santana/AP. Não foi determinado o Estudo 
de Impacto Ambiental.

Macapá-AP, 13 de maio de 2021.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
Secretário de Estado da Infraestrutura
Decreto n°0790/26.03.2018

HASH: 2021-0517-0005-7319

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº134/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 
de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância com 
o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 
2005, tendo em vista o contido no Memo nº 109/2021 – 
NSAN/CPS/SIMS e Processo nº 157/2021.        

RESOLVE:   

Art. 1º Autorizar o deslocamento dos Servidores: 
Elizângela Silva do Nascimento, Ger. de Núcleo/NSAN, 
Wilma Figueira da Silva, Assistente Social,  Jair Reis 
de Araújo, Téc. em Nutrição e Dietética, e Aldinéia 
Brazão do Rosário, Assistente Administrativo, que se 
deslocarão da sede de suas atribuições em Macapá/AP 
até o Município de Porto Grande, no período de 14 a 15 
de maio de 2021, com objetivo organizar e participar da 
entrega das cestas do Programa Social Comida em Casa. 

Art. 2º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
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Macapá/Ap. 17 de Maio de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-0517-0005-7294

RESOLUÇÃO Nº 05 - CIB/AP, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Pactua o Plano Estadual de Vigilância Socioassistencial 
do SUAS/AP, para o triênio 2021 – 2023. 

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/AP, 
considerando a 73º Reunião Ordinária Híbrida, realizada 
no dia 27 de abril de 2021, dando cumprimento as suas 
atribuições definidas em seu regimento interno e; 

CONSIDERANDO que a Política Pública de Assistência 
Social no Brasil tem fundamento constitucional como parte 
do sistema de seguridade social, regulamentado pela Lei 
nº: 8742/2013 e alteradas na Lei nº: 12435/2011 e;

CONSIDERANDO que Decreto nº 563/2021 – GEA, que 
estabelece suspensão em todo o território do Amapá 
das atividades públicas em decorrência da situação de 
Emergência em saúde Pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus – COVID 19 e; 

CONSIDERANDO que a Vigilância Socioassistencial é 
apresentada tanto na Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS/2004, quanto na Norma Operacional 
Básica de Assistência Social – NOB/2005, como uma das 
funções da Assistência Social ao lado da hierarquizada 
em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, 
Defesa dos Direitos Socioassistenciais, caracterizando-
se por sua relevância no planejamento e desenvolvimento 
da política de Assistência Social; 

CONSIDERANDO Meta 05 do Pacto de Aprimorando da 
Gestão do SUAS/AP, na qual a Vigilância Socioassistencial 
é assumida como função preventiva, antecipadora da 
ocorrência de riscos e vulnerabilidades sociais, pela produção 
de estudos, pesquisas, diagnósticos sociais, indicadores e 
índices para identificar situações de exclusão social e, como 
decorrência, produzir sistemas de informações, mapeados 
e subsídios para orientar o planejamento da ação. Ela é 
considerada ainda, como garantia do alcance de padrões de 
cobertura e de qualidade dos serviços; 

CONSIDERANDO o oficio nº 310103.0076.2283.0140/2021 
– GAB/SIMS, no qual encaminha o Plano Estadual 
de Vigilância Socioassistencial do SUAS/AP, para 
deliberações desta instância do SUAS;

RESOLVE:

Art. 1º - Pactuar o Plano Estadual de Vigilância 

Socioassistencial do SUAS/AP, para a triênio: 2021/2023;

PARAGRAFO ÚNICO: O respectivo plano deverá ser 
avaliado anualmente no segundo semestre de cada ano 
da vigente, com a aprovação do Conselho Estadual de 
Assistência Social

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Macapá, 27 de abril de 2021
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Coordenadora da CIB/AP
PATRICIA LIMA FERRAZ
Presidente do COEGEMAS/AP

HASH: 2021-0517-0005-7312

Secretaria Do Trabalho

e Empreendedorismo

ERRATA DO CONTRATO Nº. 003/2020-SETE

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

... localizado na Avenida Mendonça Junior, nº 1175 A, 
bairro Centro, CEP nº 68900-020, esquina com a Rua 
Jovino Dinoá, em Macapá-AP ...

LEIA-SE:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

... localizado na Avenida Mendonça Junior, nº 1175, bairro 
Centro, CEP nº 68900-020, esquina com a Rua Jovino 
Dinoá, em Macapá-AP...

DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2021.

KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo
Decreto nº 0017 de 02 de janeiro de 2019

HASH: 2021-0517-0005-7306

Secretaria de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 21/2021 
– NGC/SESA 

PROCESSO Nº 300101.0077.2698.0023/2021

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
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- SESA. Contratado: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE; Objeto: Aquisição de 
SISTEMA DE CATETER NASAL DE ALTO FLUXO PARA 
O TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA 
AGUDA EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA 
COVID-19, visando proporcionar suporte ventilatório 
em ambiente de Terapia Intensiva, Emergência e 
Internação, aos pacientes hospitalizados no Centro 
de Atendimento ao Covid-19 Hospital Universitário - 
Covid-19/SESA-AP. Fundamentação legal: o Processo 
nº 300101.0077.2698.0023/2021 e em observância às 
disposições da Dispensa de Licitação no 004/2021- 
CMPC/SESA e em observância às disposições da Lei 
10.520/2002 e Lei 8.666/93; Dotação orçamentária: 
Ação 1056, Fonte 216, Natureza 44.90.52; Valor Global 
do Contrato é de R$ 2.334.050,70 (Dois milhões e 
trezentos e trinta e quatro mil e cinquenta reais e 
setenta centavos).Signatários: JUAN MENDES DA 
SILVA, Secretário de Estado da Saúde, nomeado pelo 
Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, pela contratante 
e WILTON BARROS FERREIRA, pela contratada.

Macapá-AP, 17 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA Secretário de Estado da Saúde 
do Amapá

HASH: 2021-0517-0005-7320

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 20/2021 
– NGC/SESA

PROCESSO Nº 300101.0005.0179.0002/2021
PARECER JURÍDICO Nº 78/2021-PAS/PGE/AP

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
- SESA. Contratado: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE; Objeto: Contratação 
emergencial de empresa especializada no serviço de 
fornecimento ininterrupto de gases medicinais, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento, para atender as necessidades do centro de 
atendimento Covid-19 instalado no Hospital Universitário 
do Amapá, subordinado à Secretaria de Estado da Saúde 
do Amapá, compreendendo o fornecimento de mão de 
obra, estrutura, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários a sua regular execução, Fundamentação 
legal: o Processo nº 300101.0077.2698.0024/2021 e em 
observância às disposições da Dispensa de Licitação no 
003/2021- CMPC/SESA, e Parecer Jurídico nº 78/2021-
PAS/PGE/AP e em observância às disposições da Lei 
10.520/2002 e Lei 8.666/93; Prazo de vigência de 180 
(cento e oitenta) dias improrrogáveis, a contar 08/05/2021 
a 03/11/2021.; Dotação Orçamentária: Ação 2658, Fonte 
216, Natureza 33.90.39; Valor Global do Contrato: R$ 
2.932.464,00 (dois milhões novecentos e trinta e 
dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais). 
Signatários: JUAN MENDES DA SILVA, Secretário de 
Estado da Saúde, nomeado pelo Decreto nº 1722, de 13 

de maio de 2020, pela contratante e WILTON BARROS 
FERREIRA, pela contratada.

Macapá-AP, 14 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá

HASH: 2021-0517-0005-7324

PORTARIA Nº 0295/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, 
de 13 de maio de 2020 e considerando o disposto no 
Prodoc n° 300101.0077.0054.0020/2021; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor ELIELB VALES 
MACIEL, Técnico em Enfermagem – Referência Técnica 
Estadual para os Sistemas de Atenção Básica, que viajará 
da sede de suas atividades Macapá-AP até o município 
de Oiapoque-AP, no período de 18 a 22 de maio de 2021, 
com a finalidade de participar como palestrante das 
atividades alusivas à Semana de Enfermagem realizada 
pela Secretaria de Saúde do Município de Oiapoque. 

Macapá, 14 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0517-0005-7296

PORTARIA Nº 0296/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, 
de 13 de maio de 2020 e considerando o disposto no 
Prodoc n° 300101.0077.0054.0019/2021;

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento do servidor WESLLEY 
LIEVERSON NOGUEIRA DO CARMO - Enfermeiro, 
que viajará da sede de suas atividades Macapá-AP até o 
município de Oiapoque-AP, no período de 18 a 22 de maio 
de 2021, com a finalidade de participar como palestrante das 
atividades alusivas à Semana de Enfermagem realizada 
pela Secretaria de Saúde do Município de Oiapoque.

Macapá, 14 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0517-0005-7281



Segunda-feira, 17 de Maio de 2021Seção 02• Nº 7.419Diário Oficial

46 de 87

PORTARIA Nº 0297/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, 
de 13 de maio de 2020 e considerando o disposto no 
Prodoc n° 300101.0077.0054.0018/2021;

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento da servidora CINTIA DO 
SOCORRO MATOS PANTOJA - Enfermeira, que viajará 
da sede de suas atividades Macapá-AP até o município 
de Oiapoque-AP, no período de 18 a 22 de maio de 2021, 
com a finalidade de participar como palestrante das 
atividades alusivas à Semana de Enfermagem realizada 
pela Secretaria de Saúde do Município de Oiapoque.

Macapá, 14 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0517-0005-7282

PORTARIA Nº 0298/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, 
de 13 de maio de 2020 e considerando o disposto no 
Prodoc n° 300101.0077.2584.0073/2021; 

RESOLVE:

Art. 1° Designar MARTA NANCY BARROS CALVINHO para 
exercer a função de Responsável Técnico de Rádio Operador 
da Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação 
(CRCA) do Estado do Amapá, sem ônus para esta Secretaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 14 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0517-0005-7292

PORTARIA Nº 0299/2021-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 
13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.2532.0083/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar o servidor abaixo indicado para, com observância na legislação vigente, atuar como fiscal do contrato 
celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

N° Empresa N° 
Cont. Objeto Vigência Local Nome do Fiscal

01 São 
Camilo 06/2020 Serviços especializados de forma complementar à rede de 

atenção à saúde do SUS. 25/03/2022 São 
Camilo Aldecy de Oliveira Serrão

 
Art. 2º Fica autorizado, em caráter excepcional, o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela 
vigência contratual, conforme Portaria Normativa nº 001 de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amapá n° 7231 de 11 de agosto de 2020, que padronizou os novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 17 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0517-0005-7302

PORTARIA Nº 0300/2021-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020 e considerando o disposto no Prodoc n° 300101.0077.0054.0017/2021; 

RESOLVE:
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Autorizar o deslocamento da servidora NILMA DA SILVA PUREZA - Gerente do Núcleo de Atenção Primária em 
Saúde, que viajará da sede de suas atividades Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, no período de 18 a 22 
de maio de 2021, com a finalidade de participar como palestrante das atividades alusivas à Semana de Enfermagem 
realizada pela Secretaria de Saúde do Município de Oiapoque.

Macapá, 17 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0517-0005-7303

PORTARIA Nº 0301/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020 e considerando o disposto no Prodoc n° 300101.0077.1868.0006/2021;

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento dos servidores Joândala Monique Rodrigues Lima - Gerente do Núcleo de Diagnóstico 
Imagem, Thailine Borges de Almeida - Coordenadora de Apoio ao Diagnóstico e Gilvane Cordeiro dos Santos - 
Assessor Técnico, que viajarão da sede de suas atividades Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, no período de 
20 a 25 de maio de 2021, com a finalidade de realizar visita “in loco” no Hospital Estadual de Oiapoque.

Macapá, 17 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0517-0005-7304

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA:  Nº 09/2021-SESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0002.0143.1851.0008/2021
 
Em 13 de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se nesta Secretaria de Estado da Saúde, localizada na Av. FAB, nº 
69, Centro, Macapá-AP, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas, nas 
condições que se seguem:
 
I- A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 
n° 23.086.176/0001-03, situada na Av. FAB, n°69, Centro, Macapá-AP, neste ato representado pelo Excelentíssimo 
Secretário de Estado da Saúde, Sr. JUAN MENDES DA SILVA, brasileiro, RG n° 4077599 PC/PA, e CPF n° 997.241.622-
49, residente e domiciliado à Rua Racionalismo, n° 1073, bairro Renascer, CEP 68.907-190, Macapá-AP, no uso das 
atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 1722, de 13 de maio de 2020.
 
II –  AIRTON PEREIRA DA SILVA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.841.460/0001- 64, situada à Rua Domingos 
Marreiros, nº1769, Bairro Fátima, Belém-PA, CEP 66060-162, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo Senhor AIRTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n°1975542- 
SEGUP/PA, e CPF nº 031.954.732-91.
 
ÍNDICE
CLÁUSULA 1º: DO OBJETO E SEUS INSTRUMENTOS CARACTERÍSTICOS
CLÁUSULA 2º: DO VALOR
CLÁUSULA 3º: DA QUITAÇÃO
CLÁUSULA 4º: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
CLÁUSULA 5º: DO FORO
CLÁUSULA 6º: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA 7º: DA PUBLICAÇÃO
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CLÁUSULA 1º: DO OBJETO E SEUS INSTRUMENTOS CARACTERÍSTICOS
1.1- O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por objeto a liquidação do valor devido pela 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, bem como o reconhecimento da dívida relativa à prestação de serviços de 
hospedagem com fornecimento de alimentação em ambiente saudável, destinados a pacientes com indicação médica 
de Tratamento Fora do Domicílio a centros especializados e seus respectivos acompanhantes, na cidade de Belém-PA, 
para atender as demandas da Secretaria de Estado da Saúde- SESA.
 
CLÁUSULA 2º: DO VALOR
2.1- O valor do presente RECONHECIMENTO DE DÍVIDA é de R$ 83.743,20 (Oitenta e três mil, setecentos e quarenta 
e três reais e vinte centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2020.

Nota Fiscal nº Mês de referência Valor

355 Novembro/2020 R$ 41.871,60

356 Dezembro/2020 R$ 41.871,60

Total R$ 83.743,20

 
CLÁUSULA 3º: DA QUITAÇÃO
3.1- O recebimento do valor estabelecido na Cláusula 2º do presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
importa em total quitação da dívida mencionada na Cláusula1º.
 
CLÁUSULA 4º: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
4.1 – O presente RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem seu fundamento baseado nas previsões legais do artigo 59 
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993; artigos 37 e 63 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964; Decreto Federal n° 
93.872 de 23 de dezembro de 1986; Parecer Técnico nº 020/2021/CAD/CGE; Parecer Jurídico nº 16/2021-PAS/PGE/
AP e Parecer Jurídico nº 76/2021-PAS/PGE/AP.
 
CLÁUSULA 5º: DO FORO
5.1- As partes elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puder resolver o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Macapá-
AP, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
CLÁUSULA 6º: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1- A Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, observando o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato 
resumido do presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA;
6.2- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS elaborado em três (03) vias de igual teor e forma, sendo uma para 
a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, outra para a empresa AIRTON PEREIRA DA SILVA - ME, e uma para 
constar nos autos do Processo Administrativo n° 0002.0143.1851.0008/2021/ SESA;
6.3- Cabe à empresa a comprovação da regularidade fiscal municipal, estadual e federal, apresentando as devidas 
Certidões Negativas para fins de receber o que foi reconhecido.
 
CLÁUSULA 7º: DA PUBLICAÇÃO
7.1- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS deverá ser publicado em resumo no Diário Oficial do Estado, 
no prazo de 20 dias ou até o quinto dia útil do mês seguinte, a contar da data de sua assinatura, conforme prevê o 
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
 
 Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
 
Macapá-AP, 13 de maio de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
Decreto nº 1722/2020
AIRTON PEREIRA DA SILVA - ME

HASH: 2021-0517-0005-7283
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Secretaria de Cultura

PORTARIA Nº 11/2021-SECULT

Prorrogação dos prazos estabelecidos nos editais da LAB-AP, com suporte na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 (Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural em fase à Covid-19) e Lei nº 14.150/2020.

EVANDRO COSTA MILHOMEN, Secretário de Estado da Cultura do Amapá /SECULT, no uso das atribuições legais 
que lhes são conferidas pela Lei nº 1.073 em seu artigo 9º, inciso XVIII, seção II, anexos IX, X e Decreto nº 0621 de 13 
de fevereiro de 2019;

CONSIDERANDO decisão Liminar proferida por S. Exa., a Ministra Cármem Lúcia nos autos da Medida Cautelar 
originária nº 3.498-DF, proposta pelo Estado do Amapá perante o Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 1.392 de 26 de abril

de 2021;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adoção de medidas que

possam promover a mitigação dos danos que podem ser suportados pelos titulares dos projetos culturais financiados 
pela Lei Aldir Blanc, com a possibilidade de sanções administrativas;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2021, nos termos da Lei nº 14.017/2020, alterada pela Lei nº 
14.150/2020, o prazo para execução dos projetos estabelecidos nos Editas nºs. 02, 03, 04, 07, 08 e 09;

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Estado da Cultura. 

Macapá-Ap., 17 de maio de 2021.
EVANDRO COSTA MILHOMEN
Secretário de Estado da Cultura
Dec. nº 0621 de 11/03/2019

HASH: 2021-0517-0005-7321

Secretaria de Planejamento

AVISO DE LEILÃO

EDITAL DE LEILÃO BNDES N.º 01/2021-CEA

OBJETO: concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá associada à alienação 
das ações da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, equivalentes a 99,864% do capital social total da referida 
companhia, todas de propriedade do Estado do Amapá, devidamente integralizadas, conforme as especificações do 
Edital e de seus Anexos. 

EDITAL: Disponível a partir de 17.05.2021, com informações sobre as condições de desestatização, incluindo, mas 
não se limitando, a justificativa da privatização, o percentual do capital social da empresa a ser alienado e seu valor, o 
passivo da sociedade de curto e de longo prazo, o sumário dos estudos de avaliação, o critério de fixação do valor de 
alienação com base nos estudos de avaliação e na modelagem de desestatização, a obrigação de aportes de capital 
pelo Comprador, a negociação de dívidas com os principais credores da companhia, a variável de leilão com base no 
Índice Combinado de Deságio na Flexibilização Tarifária e Outorga, o direito de tag along dos acionistas minoritários, o 
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PUBLICIDADE

cronograma do leilão e outras informações, por meio do acesso ao sítio eletrônico do BNDES, através do link:

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-em-andamento/
desestatizacao-companhia-de-eletricidade-do-amapa

PROPOSTA ECONÔMICA: Índice Combinado de Deságio na Flexibilização Tarifária, mediante preenchimento do 
Anexo 04 – Modelo de Proposta Econômica
DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Em 15.06.2021, das 09h00min às 12h00min, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão, com endereço na Rua XV de Novembro, nº 275 – Centro, São Paulo – SP, CEP 01010-901, conforme as 
instruções constantes no Edital.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Em 18.06.2021, 
às 14h00min, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de Novembro, nº 275 – Centro, São Paulo 
– SP, CEP 01010-901.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021

Lidiane Delesderrier Goncalves 
Superintendente da Área de Estruturação de Empresas e Desinvestimento
BNDES 

HASH: 2021-0517-0005-7336
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Universidade Estadual do Amapá

EXTRATO DO CONTRATO NÂº 002/2021-UEAP 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021-UEAP. 
PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ E 
GB PRINT COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ESIG 
SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ nº 13.406.686/0001-
67). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
bem como no que consta nos autos do Processo nº 
0022.0216.1202.0005/2020-PROTOCOLO/UEAP. DO 
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a contratação 
de empresa especializada em licenciamento de Software 
de Gestão Acadêmica (PSGA), bem como prestação 
de serviços técnicos de Tecnologia da Informação 
para atender as demandas referentes à instalação, 
implantação, sustentação e suporte técnico, treinamento 
e customização do Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas dos cursos de graduação da 
Universidade do Estado do Amapá. DA VIGÊNCIA: O 
prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura, prorrogável na forma 
do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993. DO VALOR E DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor do presente Termo 
de Contrato é de R$ 1.145.858,76 (um milhão cento e 
quarenta e cinco oitocentos e cinquenta e oito reais e 
setenta e seis centavos). As despesas decorrentes desta 
contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria e através do Convênio Federal nº 893046/2019, 
prevista no orçamento para o exercício de 2021, e 
correrão à conta do Programa de Trabalho/Ação: 2590; 
Fonte: 107; Unidade Orçamentária: 25202; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39. DATA DE ASSINATURA: 12 de maio 
de 2021.

Profª. Drª. Kátia Paulino dos Santos
Universidade do Estado do Amapá - UEAP

HASH: 2021-0517-0005-7329

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
(RETIFICAÇÃO)

HOMOLOGO,
Macapá-AP, 17/05/2021
Prof. Dr. Kátia Paulino dos Santos
Reitora da Universidade do Estado do Amapá
Decreto nº 2444/2018

PROCESSO Nº 0022.0216.1202.0005/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2021 - CPL/UEAP.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE 
SOFTWARE DE GESTÃO ACADÊMICA (PSGA), PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ – UEAP.

LOTE: 01

EMPRESA: ESIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

CNPJ: 13.406.686/0001-67.

VALOR ADJUDICADO: R$ 1.145.858,76 (UM MILHÃO 
CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS 
E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS 
CENTAVOS).

Macapá-AP, 17 de Maio de 2021.
HENRIQUE PONTES ANDRADE
Presidente CPL
Decreto 1281/2021

HASH: 2021-0517-0005-7328

Instituto de Pesquisas Científicas e

Tecnológicas do Estado do Amapá

P O R T A R I A N º 052/2021-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 
0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 
001/2021– CDT/IEPA de 11 de Maio de 2021.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento do servidor, 
MARCELO DE JESUS VEIGA CARIM, Coordenador de 
Desenvolvimento Tecnológico, Código FGS-3, para viajar 
da sede de suas atribuições em Macapá, até a cidade 
de Belém-PA, com objetivo de compor equipe técnica de 
trabalho estadual, no período de 16 a 24/05/2021.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 14 de Maio de 2021.
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JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2021-0517-0005-7295

P O R T A R I A N º 053/2021-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - 
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n 
º 0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 
004/2021 – NUPMPN/IEPA de 14 de Maio de 2021.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento dos servidores, 
JOELSON COSTA MALHEIROS, Gerente do Núcleo de 
Plantas Medicinais e Produtos Naturais/NPMPN, Código 
FGS-2, JEAN RAFAEL MONTEIRO FERREIRA,  Gerente 
de Subgrupo de Atividades de Produção dos Fitoterápicos, 
Código CDS-2 e MANOEL MARIA FERREIRA DE MELO, 
Analista em Ciência, Tecnologia e Inovação, para viajarem 
da sede de suas atribuições em Macapá, até os municípios 
de Porto Grande, Ferreira e Serra do Navio, com objetivo 
de realizarem coleta de matéria prima vegetais para dar 
continuidade aos trabalhos do laboratório de produção da 
Farmácia, no período de 19 a 25/05/2021.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 14 de Maio de 2021.
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2021-0517-0005-7301

PORTARIA Nº 050/2021-AGÊNCIA AMAPÁ

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, nomeada pelo Decreto nº 0449 de 26 
de fevereiro de 2018 e no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Agência Amapá - Decreto 
nº 4407/2016, tendo em vista o que consta no Processo 
Nº 0018.0338.1114.0048/2021 - SEPRO/AGEAMAPA.

Considerando o Decreto nº 2111/2016 de 17 de junho 
de 2016 que institui o Fórum Estadual Permanente 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
do Estado do Amapá, sob a Presidência da Agência 
de Desenvolvimento Econômico do Amapá – Agência 
Amapá.

RESOLVE:

Art. 1º – Alterar a composição do Fórum Estadual 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte do Estado do Amapá, que foi instituída através da 
Portaria n. 048/2021-AGÊNCIA AMAPÁ;

Art. 2º - Passa a integrar a Composição do Fórum a que 
se refere o artigo anterior, o servidor Paulo Cesar Araújo 
Silva, em substituição ao senhor Geraldo Lucio Dantas 
Melo, Membro titular da Secretaria de Estado da Fazenda 
– SEFAZ/GEA.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ, em 
Macapá-AP, 14 de maio de 2021.

TÂNIA MARIA DO S. B. M. SOUSA
Diretora-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2021-0517-0005-7276

PORTARIA Nº 051/2021 - AGÊNCIA AMAPÁ
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, nomeada pelo Decreto nº 0449 de 26 
de fevereiro de 2018 e no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Agência Amapá - Decreto 
nº 4407/2016, tendo em vista o que consta no Processo 
Nº 0018.0338.1114.0049/2021 - SEPRO/AGEAMAPA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor MARCIO DOS SANTOS 
VILHENA matricula 362921-04, Responsável pelas 
Atividades de Manutenção e Serviços-SEMAN/DGE, 
para responder acumulativamente pela Atividade de 
Comunicação Administrativa-SEPRO/DGE, na ausência 
da titular IVANETE DA SILVA TEIXEIRA, matricula nº 
698954, que estará acompanhando pessoas da família para 
tratamento de saúde no período de 17 a 21 de maio de 2021, 
conforme estabelece o Art. 93, Inciso I da Lei 066/1993.

Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário. Dê–se 
ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, em Macapá-AP, 14 de maio de 2021.

TÂNIA MARIA DO S. B. M. SOUSA
Diretora-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2021-0517-0005-7280
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Instituto de Administração

Penitenciária do Amapá

AVISO DE ERRATA DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2021 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIO DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ERRATA DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2021 – FUNPAP/IAPEN
 
Onde se lê:  INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIO DO AMAPÁ-IAPEN, leia-se: FUNDO PENITENCIÁRIO 
DO ESTADO DO AMAPÁ - FUNPAP, por intermédio do Pregoeiro Sr. DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA, torna público 
o resultado do Pregão Eletrônico n°.02/2021,  Para a Aquisição de beliches e colchões, conforme especificação, para 
uso nos alojamentos dos servidores e unidades do IAPEN.; sendo adjudicada a Empresa ELETRO SHOP LTDA, CNPJ 
N 21.004.183/0001-93: no valor total de R$  224.573,14;   Esta publicação equivale à publicação da Ata da sessão 
publica do pregão eletrônico 002/2021 - IAPEN.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Prédio Anexo, localizado na Rodovia 
Duca Serra, s/nº, km 7, Cabralzinho – Macapá-AP, nos horários de 9h00min às 11h30min e de 14h30min às 16h00min, 
mediante agendamento via telefone: 3261- 2700 ou via e-mail: cpl@iapen.ap.gov.br
  
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
Pregoeiro/IAPEN
 
HASH: 2021-0517-0005-7284

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços Nº 005/2021 - FUNPAP/IAPEN
Processo Adm. Nº 330202.2019/007-FUNPAP
Pregão Eletrônico Nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP
 
VALIDADE: 12 (doze) meses
 
O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 
8.666/93, no Decreto nº 3.182/2016 e no Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, torna público o extrato da Ata 
de Registro de Preços (ARP) n.º 05/2021-FUNPAP/IAPEN, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor 
e fornecedor:
 
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: SYSTEM INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.342.902/0001-79.
 

LOTE
03

Item
Especificação dos itens Ref. Qtd. Preço. 

Unit.
Preço 
total

01

ALICATE DE CRIMPAGEM FËMEA Descrição: “Alicate Inserção Fêmea Rj45 
Punch Down Patch Panel Keystone. Alicate de pressão de Impacto. Fixador 
para keystone e patch panel com regulagem. Para uso em tipo Krone. 
Estrutura feita de resina poliacetal com bras de vidro. Lâmina feita de SNCM-
21 e endurecida. Retenção de lâmina com pressão de 4 a 6Kg. GARANTIA: 
Garantia do produto, no mínimo, 03 (três) meses. MARCA INET, MODELO 
2F-N8P

UND  07 R$ 64,26 R$ 449,82

02
ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-45 MACHO Alicate de crimpar cabos com 
catraca RJ11, RJ12 e RJ45 com desencapador de cabos MARCA INET, 
MODELO 2F-N8P

UND 07 R$ 64,26 R$ 449,82

03

ALICATE DECAPADOR PARA UTP E COAXIAL Alicate decapador para 
decapagem de cabos UTP e coaxial, com dupla lâmina em aço e corpo em 
material ABS resistente. Exemplo que atende: Tenda TD-T003. MARCA INET. 
MODELO DECAPADOR

UND 07 R$ 82,62 R$ 82,62
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04

FONTE ATX POTÊNCIA 500W
Fonte de alimentação, padrão ATX, potência real
mínima 500 W, interruptor liga/desliga, LED indicador de
alimentação, chave 115/240 V, conector para PCI Express 16x, 2x IDE, 20/24 
pinos PFC, ativo, 4x SATA, cooler tamanho mínimo 80x80 mm, proteção 
contra curto, cabo de força 3 pinos padrão brasileiro MARCA HOOPSON, 
MODELO 500W

UND 07 R$ 358,02 R$ 
2.506,14

05

 JOGO DE FERRAMENTAS COM 110 PEÇAS Jogo de ferramentas, composto 
por 110 peças, sendo: 1 maleta plástica, 1 porta-chaves allen/hexagonais, 4 
portabits, 1 alicate corte diagonal 6” em aço cromo vanádio, 1 alicate meia-
cana 8” em aço cromo vanádio, 1 alicate bomba d’água 10” em aço cromo 
vanádio, 2 chaves de fenda em aço cromo vanádio (5,5 mm x 75 mm e 6,5 
mm x 100 mm), 2 chaves phillips em aço cromo vanádio (n° 1 x 75 mm e n° 
2 x 100 mm), 8 chaves allen/hexagonais em aço cromo vanádio (1,5 mm, 2 
mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm e 6 mm), 11 chaves combinadas (8 
mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm e 
19 mm), 15 soquetes encaixe 1/2” em aço cromo vanádio (10 mm, 11 mm, 12 
mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 
23 mm, 24 mm e 27 mm), 1 catraca encaixe 1/2”, 1 extensão 5” em aço cromo 
vanádio encaixe 1/2”, 1 junta universal em aço cromo vanádio encaixe 1/2”, 
1 cabo T em aço cromo vanádio encaixe 1/2” x 10?, 2 soquetes para vela de 
ignição em aço cromo vanádio (16 mm e 21 mm), 11 soquetes em aço cromo 
vanádio encaixe 1/4” (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 
12 mm, 13 mm e 14 mm), 1 catraca encaixe 1/4”, 1 extensão em aço cromo 
vanádio 2” encaixe 1/4”, 1 extensão em aço cromo vanádio 4” encaixe 1/4”, 
1 extensão flexível 6” em aço cromo vanádio encaixe 1/4”, 1 junta universal 
em aço cromo vanádio encaixe 1/4”, 1 cabo adaptador para bits com catraca 
em aço cromo vanádio encaixe 1/4”, bits magnéticos em aço cromo vanádio 
encaixe 1/4”: 7 fenda (3,5 mm (2 peças), 4 mm (2 peças), 5,5 mm, 6,5 mm 
e 8 mm), 8 phillips (n° 0, n° 1, n° 2 e n° 3 (2 peças cada)), 6 allen (2 mm, 3 
mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 7 mm), 3 quadrados (S1, S2 e S3), 7 hexalobular 
(T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40), 3 pozidrive (PZ1, PZ2 e PZ3), 4 três 
pontas (1, 2, 3 e 4) e 2 adaptadores MARCA VONDER MODELO jogo De 
Ferramentas Com Maleta Em Aço Com 110pc 

 UND 15 R$ 
1.101,60

R$ 
16.524,00

06

KIT CONSOLE PARA RACK Para acesso a servidor; visor LCD; tela: 18”; 
inclui teclado e touchpad com 3 botões; entrada VGA acompanhando cabo 
compatível; tamanho máximo de 1U 19”; acompanha trilho para montagem 
em Rack; fonte bivolt automática 110V~220V; garantia de 01 (um) ano 
MARCA APC, MODELO CONSOLE PARA RACK APC, MODELO AP5719.

UND 07 R$ 
18.268,20

R$ 
127.877,40

07

MODULO DE BATERIA
Módulo de Bateria nobreak 10KVA Tensão de entrada: 240VDC; Tipo de 
bateria: Estacionária; Quantidade de baterias: 20x45/58Ah; Tempo de recarga: 
10h após 90% descarregada; Led indicador de troca de bateria: sim; Vida útil: 
entre 02 anos e 05 anos; Temperatura de Operação: 0ºC a 40ºC; Umidade 
relativa: 0º a 90º sem condensação; Compatível com NHS Expert Online 
10000VA; MARCA APC, MODELO APC MODULO DE BATERIA SMART-UPS 
SRT 192V 8KVA AND 10KVA BATTERY PACK - SRT192BP2

UND 07 R$
17.273,90

R$ 
120.917,30

08

MULTÍMETRO DIGITAL COM DETECTOR DE TENSÃO Descrição: 
Display: LCD 3 1/2 Dígitos / 2000 Contagens Ilumi/Barra Graf.: Não 
Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/600V Tensão AC: 200V/600V Corrente 
DC: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A Corrente AC: Não possui Resistência: 
0,2k/2k/20k/200k/20M Ohms Temperatura: -20ºC ~ +750ºC Capacitância: 
Não possui Frequência: Não possui Duty Cycle: Não possui Teste 
Continuidade: Sim (C/D) Auto Desligamento: Não possui Mudança de Faixa: 
Manual Precisão Básica: 0,50% Categoria: CAT II 600V Dimensões: 138 x 
72 x 38mm Informação adicional: Outras Informações: - Possui Data Hold; 
- Manual de Instruções; - 1 Par de Pontas de Prova; - Ponta Termopar Tipo 
K; - Holster Protetor; - 1 Bateria 9V. MARCA FORCELINE MODELO DIGITAL 
ELETRONICO

UND 07 R$ 82,62 R$ 578,34
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09

NOBREAK PARA SERVIDOR Potência: 3200VA – 1980 Watts; Forma de onda 
Senoidal Pura; Tensão nominal de ENTRADA: Bivolt automático 115 / 127 / 
220V; Frequência de rede de ENTRADA: 60 Hz; Plugue do cabo de força 
ENTRADA: Padrão NBR 14136; Tensão nominal de SAÍDA: 115V; Frequência 
de SAÍDA: 60hz ± 1% (para operação bateria); Número de tomadas de 
SAÍDA: Mínimo 8 tomadas Padrão NBR 14136. Saída padrão True serial 
RS-232 e USB para comunicação inteligente e gerenciamento de energia 
do nobreak (acompanha cabo USB); Filtro de linha; Estabilizador Interno – 
Regulagem em 4 estágios; Recarga automática das baterias mesmo com 
o nobreak desligado; Conector para módulo de bateria externo ao nobreak; 
Função True RMS; Fusível Rearmável; Baterias Internas: Mínimo 2 baterias 
12V/17Ah; Acionamento do inversor < 0,8 ms; Leds que indicam consumo da 
potência e baterias. Proteções Elétricas Contra: Curto-circuito no inversor; 
Sub/sobretensão da rede elétrica; Surtos de tensão entre fase e neutro; 
Sobreaquecimento no inversor e transformador; Potência excedida com 
alarme e posterior desligamento; Descarga total das baterias MARCA SMS 
MODELO MODELO Nobreak Power Sinus II NG 3200VA 1984W (Entrada 
Bivolt, Saída 115V), Onda Senoidal, Expansivel, USB/Serial, com 10 tomadas 
NBR 14136

UND 15 R$ 
4.498,20

R$ 
67.473,00

10

NOBREAK PARA USO EM PC Nobreak 700 va/w – 5 tomadas. Recarga 
automática da bateria. Bivolt automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 
115v~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 
Forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm). Dc start: permite 
que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Autodiagnostico de 
bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática 
da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Inversor 
sincronizado com a rede. Circuito desmagnetizador. Alarme audiovisual para 
sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do 
tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. 
Porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado que indica as 
condições de funcionamento do nobreak modo rede, modo inversor/bateria, 
final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. 
Botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento 
ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento. Autonomia: 30 minutos MARCA LACERDA, 
MODELO NEW ORION 700VA BIVOLT

UND 26 R$ 642,60 R$ 
16.707,60

11

NOBREAK 10KVA
Especificações mínimas: 1. Paralelismo redundante (N+1) ou soma de 
potência (N+0) de até 3 UPS; 2. Display LCD com giro eletrônico; 3. Conexões 
através de bornes ou tomadas padrão NBR 14136 (20A); 4. Substituição 
das baterias Hot-swap; 5. Expansão de autonomia com módulo externo de 
baterias; 6. Proteções para a carga contra problemas da rede elétrica: a. 
Queda de rede; b. Ruído de rede elétrica; c. Sobretensão e subtensão de 
rede; d. Surtos de tensão de entrada; e. Correção linear de variação de rede; 
f. Variações de frequência da rede elétrica; e g. Distorção harmônica da rede 
elétrica; 7. Possibilidade de expansão dos módulos de baterias; 8. Tensão de 
entrada/saída: 220VAC. Modelo: CARMENERE 10000 2 N I/16 SD Garantia: 
12 (doze) meses Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias Validade da Proposta: 60 
(sessenta) dias MARCA SMS, MODELO SMS Nobreak Sinus Triad 10KVA 
8000W Rack 6U (Entrada 220V, Saída 220V) Onda Senoidal, Expansivel, 
USB/Serial, bornes na entrada e 8 tomadas NBR14136

UND 26 R$ 
20.471,53

R$ 
532.259,78

12

TESTADOR DE CABO DE REDE UTP Visualização fácil para se verificar a 
pinagem correta dos cabos. – Checa a continuidade do sinal no cabo, mau 
contato, se está aberto, em curto, crossover e grounding. – LEDs de fácil 
visualização de Status do cabo. – Testa cabos instalados em patch panel ou 
espelhos de parede. – Extensão máxima de teste até 180 metros (RJ-45, RJ-
11 e BNC). – Não pode ser usado em circuito ativo. – A parte inferior direita 
do testador é removível e pode ser usado na outra ponta do cabo, até 180 
metros. – Alimentação de energia por bateria 9 volts (Não inclusa) Conectores 
do testador (fêmea): - BNC – USB tipo B – RJ-11 de 6 pinos – RJ-45 de 8 
pinos Conectores do testador remoto (fêmea): - USB tipo A – RJ-11 de 6 pinos 
– RJ-45 de 8 pinos Itens inclusos: 1 x Testador Profissional de Cabos de Rede 
RJ45 RJ11 BNC e Usb. MARCA CABLIX, MODELO Testador De Cabos Rede 
Lan Utp Para Rj11 Rj45 C/ Leds Xt6001.

UND 07 R$ 82,62 R$ 578,34

 VALOR TOTAL R$ 886.899,88
LOTE

04
Item

Especificação dos itens Ref. Qtd. Preço. 
Unit. Preço total
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01

COMPUTADOR PC PADRÃO DESENVOLVIMENTO Processador: 2,8GHz 
Intel Core i5 dual core de 2,8GHz (Turbo Boost de até 3,3GHz) com 3MB 
de cache L3 compartilhado; Possibilidade de configuração para Intel Core 
i7 dual core de 3,0GHz (Turbo Boost de até 3,5GHz) com 4MB de cache 
L3 compartilhado; Armazenamento: Fusion Drive de 1TB Possibilidade 
de configuração para Fusion Drive de 2TB ou armazenamento em flash 
de 256GB, 512GB ou 1TB (SSD); Memoria: 8GB de memória LPDDR3 de 
1600MHz Possibilidade de configuração para 16GB; Chips gráficos: Intel 
Iris Graphics; Tamanho: Altura: 3,6 cm (1,4 pol.), Largura: 19,7 cm (7,7 pol.) 
e Espessura: 19,7 cm (7,7 pol.); Peso: 1,22kg (2,7 libras); Compatibilidade 
de Vídeo: Suporte a até dois monitores de 2560 x 1600 pixels, ambos com 
milhões de cores Saída de vídeo digital Thunderbolt Saída Mini DisplayPort 
nativa Saída DVI com Adaptador de Mini DisplayPort Saída DVI com 
Adaptador de Mini DisplayPort para DVI (vendido separadamente) Saída 
VGA com Adaptador de Mini DisplayPort para VGA (vendido separadamente) 
Saída DVI dual link com Adaptador de Mini DisplayPort para DVI dual link 
(vendido separadamente) Saída de vídeo HDMI Suporte para resolução de 
1080p a até 60Hz Suporte para resolução de 3840 x 2160 a 30Hz Suporte 
para resolução de 4096 x 2160 a 24Hz Saída DVI com Adaptador de HDMI 
para DVI (vendido separadamente); Conexões e expansão: Duas portas 
Thunderbolt 2 (de até 20Gbps), Quatro portas USB 3 (até 5 Gbps), Porta 
HDMI, Slot para cartão SDXC, Porta Gigabit Ethernet, Porta de entrada de 
áudio, Conector de fone de ouvido de 3,5 mm, Receptor de infravermelho 
Comunicação: Wi-Fi, Rede wireless Wi-Fi 802.11ac, compatível com IEEE 
802.11a/g/b/n, Bluetooth Tecnologia Bluetooth 4.0, Ethernet Ethernet 
10/100/1000BASE-T (conector RJ-45); Requisitos elétricos e operacionais: 
Voltagem: 100-240V CA, Frequência: 50Hz a 60Hz, monofase, Potência 
contínua máxima: 85W, Temperatura operacional: 10 a 35 °C (50 a 95 °F), 
Temperatura de armazenamento: -40 a 47 °C (-40 a 116 °F), Umidade 
relativa: 5% a 95%, sem condensação, Altitude operacional: testado até 
3.000 m (10.000 pés), Desempenho acústico típico: nível de pressão do 
som (posição do operador): 12dBA no modo ocioso3. Sistema operacional: 
macOS (macOS High Sierra) ou superior Deve acompanhar teclado e mouse: 
MAGIC KEYBOARD Tamanho e peso: Altura: 0,41-1,09 cm (0,16-0,43 pol.); 
Largura: 27,9 cm (10,8 pol.); Espessura: 11,49 cm (4,52 pol.); Peso: 0,231 
kg (0,51 libra)* Geral: Teclas Multimídia, Conexões e expansões Bluetooth, 
Conector Lightning wireless
Requisitos do Sistema: compatível com computador Mac com OS X 10.11 
ou posterior e habilitado para Bluetooth Dispositivo com iOS 9.1 ou posterior 
MAGIC MOUSE 2 Tamanho e peso: Altura: 2,16 cm (0,85 pol.), Largura: 5,71 
cm (2,25 pol.), Espessura: 11,35 cm (4,47 pol.), Peso: 0,099 kg (0,22 libra); 
Geral: Multi-Touch, Conexões e expansão Bluetooth Conector Lightning 
wireless; Requisitos do Sistema: compatível com computador Mac com OS 
X 10.11 ou posterior e habilitado para Bluetooth Dispositivo com iOS 9.1 ou 
posterior. MARCA LENOVO. MODELO ESTAÇÃO DE TRABALHO V50S 
SFF, INTEL CORE I5-10400, 8GB RAM, 1TB HD, WINDOWS 10 PRO, 1 ANO 
DEPOT.

UND 04 R$ 
6.523,52

R$ 
26.094,08

02

COMPUTADOR PC PADRÃO USUÁRIO
CONJUNTO DE MICROCOMPUTADOR, COM CPU, MONITOR, TECLADO, 
MOUSE E NOBREAK DE 0,6KVA, semelhante (ou superior) ao modelo 
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor, com as seguintes características: - 
CPU: Processador 7ª geração (ou superior) do Processador Intel® Core™ 
i5-7500 (4 núcleos, 3.4GHz expansível até 3.8GHz, Cache de 6MB), Placa 
de Vídeo integrada Intel® Integrated Graphics, Memória de 4 GB (1x4 GB), 
DDR4, 2400 MHz, Disco rígido (HD) de 500 GB (7200 RPM) - 3,5”, Teclado 
Multimídia Preto Português (Brasil), Mouse com fio, Unidade óptica 8x DVD+/- 
RW 9.5mm Optical Disk Drive, Chassi semelhante (ou superior) ao modelo 
OptiPlex 3050 SFF PSU (Plt) BCC, Suportes e cabos do disco rígido: 3.5 
Inch Caddy, E-Star, fonte de alimentação, Portas: 4 USB 3.0 (2 frontais/2 
traseiras), 4 USB 2.0 (2 frontais/2 traseiras), 2 USB 2.0 interna, 1 RJ-45, 1 
DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 UAJ, deve acompanhar placa wireless de 3 
antenas Suporte a Software avançado: TP, Embalagem: Material de remessa 
para microssistema para BCC, Cabo de alimentação compatível com o 
sistema do Brasil, Etiqueta: Reg Label, SFF, MEX,EPA,BCC, compatível com 
windows 10 pro e Ubuntu 16.04; - Monitor de 18,5” ou maior, compatível com 
a CPU, com os cabos necessários, semelhante ou superior ao modelo Dell 
de 18.5” E1916H; - NoBreak 600VA/300-Watt Bivolt, semelhante ou superior 
ao modelo SMS Station II 600VA/300; - Serviços de suporte de hardware: 
garantia de 3 anos de suporte técnico (reparo/substituição) no local após 
diagnóstico remoto por telefone MARCA LENOVO MODELO ESTAÇÃO DE 
TRABALHO V50S, SFF, CORE I5-10400, 8GB RAM, 500GB HD, WINDOWS 
10 PRO, 1 ANO DEPOT.  

UND 150 R$ 
5.584,80

R$ 
837.720,00
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03

HD EXTERNO 1 TB
HD externo 1tb, similar ou superior, conexões usb 3.0, capacidade de 
armazenamento 1tb, velocidade de transferência de dados 480 mb/s usando 
usb 2.0; requisitos do sistema windows vista home basic, home premium, 
ultimate; business service pack-1, porta usb 2.0 alimentação usb. MARCA 
ADATA, MODELO 1TB USB

UND 04 R$ 494,04 R$ 
1.976,16

04

HD EXTERNO 2T
HD externo portátil de 2 tb, interface usb 3.0, plataforma suportada pc/mac, 
7.200 rpm, porta usb 3.0 MARCA SEAGATE , MODELO Disco Rígido Externo 
Seagate Expansion Stea2000400 2tb Preto

UND 04 R$ 637,24 R$ 
2.548,96

05

NOTEBOOK Notebook com Processador Intel® Core™ i7-7500U Dual Core 
2.7 GHz com Turbo Max até 3.5 GHz , Sistema operacional Windows 10 Home, 
Leitor de cartão SD, SDHC e SDXC, tamanho da tela 15.6” , com Webcam 
integrada, Tela LED Full HD Widescreenantirreflexiva, com resolução de 1920 
x 1080, Conector combo para fone de ouvido / microfone, Alto-falantes: 3W 
estéreo (1.5W x 2), Áudio: HD (High Definition) Audio, Microfone integrado, 
Bluetooth 4.1, Cache 4 MB L3, Chipset Integrado, Memória RAM 8 GB DDR4 
2133 MHz, Disco rígido (HD) 1 TB 5400 RPM, Portas USB 1 (3.0), 2 (2.0), com 
Conexão HDMI, rede 10/100/1000, bateria de 3 células 43 Wh, Placa de vídeo 
Dedicada, com tecnologia NVIDIA GeForce 940MX até 2GB de memória*, 
Placa de som Integrada, com tecnologia SoundAlive, Teclado Português-BR, 
com teclado numérico integrado, Mouse Touchpad, com função multitoque, 
Bateria não removível. Similar ao modelo Notebook Samsung Core i7-7500U 
8GB 1TB Placa Gráfica 2GB Tela Full HD 15.6” Acompanhado de WEBCAM 
FULL HD para notebook e PC, com as seguintes especificações mínimas 
(equivalentes ou superiores a): Câmera de vídeo USB para utilização em 
videochamadas, FULL HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) compatível com 
Skype, compactação de vídeo H.264, Microfones estéreo com redução de 
ruído, correção automática de luminosidade, clipe universal para fixação em 
notebooks e monitores de vídeo, possibilidade de capturar fotos com resolução 
mínima de 12 MegaPixels, software de captura de vídeo e fotos incluído, cabo 
de alimentação USB com 1,80 metros (Mínimo), compatível com sistemas 
operacionais Windows e Mac OS. Marca de referência: Logitech C920 Pro 
HD, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade. Garantia mínima: 12 
meses. MARCA Dell MODELO Latitude 3410, Core i7- 10510U, RAM 8GB, 
HDD 1TB, WIN 10 Pro.

UND 22 R$ 
6.372,40

R$ 
140.192,80

 VALOR TOTAL R$ 1.008.532,00
LOTE

08
Item

Especificação dos itens Ref. Qtd. Preço. 
Unit. Preço total

01

ARMÁRIO copa/cozinha – armário com gavetas com copos para talhere. 
Material: plástico, antichoque, inderformável e resistente à corrosão de 
detergentes; evita a penetração de resíduos e bactérias. Dimensões (C x 
L): 50 x 50 cm; Diâmetro do copo de até 8,8 cm de altura e altura do copo 
de 26,4cm. Gaveta com 25 copos. Caacidade para aproximadamente 160 
talheres. MARCA POLITORNO MODELO BALCAO ORGANIZADOR

UND 03 R$ 414,05 R$ 
1.242,15

02

ARMÁRIO 02 PORTAS EM AÇO Armário de Aço, chapa 26 (48 mm) na 
cor cinza tratada e fosfatizada, com 02 portas e fechadura, com sapatas 
niveladoras. Medindo aproximadamente 195 cm de altura, 90 cm de largura e 
40 cm de profundidade MARCA NOBRE MOVEIS MODELO PA 8O

UND 08 R$ 790,00 R$ 
6.320,00

03

ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS
Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial 
pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas 
com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 
m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras 
reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador MARCA 
NOBRE MOVEIS MODELO PA 8O

UND 08 R$ 740,00 R$ 
5.920,00

04

ARMARIO EM AÇO TIPO TORRE 04 PORTAS
Torre de Armário para Vestiário com 04 PortasCaracterísticas Técnicas: 
Dimensões: 0,50 x 2,00 X 0,45 m (LxAxP).Material: base superior, base 
inferior, laterais e divisórias, em MDP 18mm. Revestido com ambas as faces 
em laminado melamínico de baixa pressão madeirado, bordas protegidas por 
perfil de ABS de 02 mm de espessura. Portas acopladas com oito dobradiças 
em aço carbono niquelado, com abertura de 106º. Puxadores tipo calha de 
alumínio anodizado fosco. Chave para fechamento. Com fundo de 06 mm 
em MDF. Com kit de sustentação, cantoneiras em aço com proteção em 
PVC, buchas de 08 mm, parafusos 3 para fixação e quatro pinos em aço 
para prateleiras MARCA NOBRE MOVEIS MODELO ROPEIRO 4 PORTAS 
PEQUENA

UND 08 R$ 583,05 R$ 
4.664,40
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05

ARMÁRIO ROUPEIRO 04 PORTAS
Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura 
eletrostática, cor cinza esmalte, quantidade portas 4 UM, tipo fechamento 
portas com fechadura, altura 1,97m, largura 0,65m, profundidade 0,42m, 
quantidade de chaves 8, características adicionais pés em polipropileno preto 
e removível, c/ venezia n, material chapa aço 22, aplicação roupeiro. MARCA 
NOBRE MOVEIS MODELO ROPEIRO 4 PORTAS PEQUENA

UND 08 R$ 583,05 R$ 
4.664,40

06

ARQUIVO DE AÇO
Arquivo escritório - Arquivo de Aço com 4 gavetas para pasta suspensa com 
dimensões aproximadas de 133cm de altura X 47cm de largura X 50cm de 
profundidade. As gavetas devem ser deslizantes através de patins de nylon, 
com capacidade de peso de 25kg por gaveta e que possua segurança através 
de trava que evite a queda da gaveta bem como um sistema de fechamento 
com fechadura com 02 duas chaves. O material deve ser fabricado em 
chapa de aço nº 26 o qual proporciona maior resistência e durabilidade. 
O acabamento deve ser feito em pintura eletrostática em pó na cor cinza. 
MARCA NOBRE MOVEIS MODELO 04 GAVETAS

UND 13 R$ 806,69 R$ 
10.486,97

07

BALCÃO DE COZINHA
Balcão doméstico/Balcão de cozinha, 2 portas e 4 gavetas, 1 prateleira, 
cor branco/preta com tampo preto, dimensões: 55X120X30CMM: pintura 
eletrostática a pó, material aço e MDP MARA COLORMAQ, MODELO 
TITANIUM 02 PORTAS 4 GAVETAS

UND 02 R$ 659,10 R$ 
1.318,20

08

CLAVICULÁRIO ARMÁRIO PARA CHAVES.
Dimensões: 400x400x60mm; peso aproximado: 2,75kg. Armário em chapa 
de aço fosfotizada, com pintura epóxi na cor cinza. As chaves são ordenadas 
através de suporte e chaveiros em poliestireno alto impacto. Fechadura do 
tipo yale. Identificação sequencial por números. Acompanha chaveiro e índice 
para controle das chaves. Porta no mesmo material do armário e fechadura 
com duas chaves. Deve comportar no mínimo 60 chaves.
MARCA OEM, MODELO 84 CHAVES

UND 04 R$ 329,55 R$ 
1.318,20

09

ESTANTE EM AÇO
Estante metálica, material aço, altura 2,00m, largura 1,02m, profundidade 
0,55m, tipo prateleiras desmontável, graduável, dupla face, quantidade 
prateleiras 5 UM, cor cinza. MARCA NOBRE MOVEIS MODELO 05 
PRATILEIRAS

UND 08 R$ 652,00 R$ 
5.216,00

10

ESTANTE RACK, PADRÃO 19’ X 42U Possuir altura de 42U e com indicação 
visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão 19’’, profundidade mínima de 1070 
mm; Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria 
na refrigeração do rack; Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar 
em conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço 
reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg 
sem empenamento de nenhum de seus componentes estruturais; Possuir 
mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet); 
Ser dotado de base vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, 
a partir de dutos de piso, dispensando o uso de gavetas intermediárias de 
ventilação forçada; MARCA LeverPush, MODELO 19’’X44US 1070mm

UND 03 R$ 
4.259,00

R$ 
12.777,00

11

MINI RACK DE PAREDE 6U
Mini rack de parede 6U, ideal para equipamentos e acessórios padrão 
19 polegadas e de rede, como switches e modems. - Estrutura em aço 
carbono pré-zincado. - Pintura epóxi pó de alta resistência. - Porta frontal 
intercambiável com visor de vidro temperado. - Sistema de ventilação mais 
eficiente com entradas de ar pelas laterais e possibilidade de exaustão forçada 
pelo teto. - Tampas laterais removíveis através de fecho rápido (travas). - 
Recorte superior e inferior para passagem de cabos. - Acompanha kit de 
fixação Características técnicas: - Cor: preto fosco - Altura: 6U - Largura: 19 
polegadas (profundidade útil de 50 cm) - Porta frontal intercambiável com 
visor de vidro temperado. - Profundidade interna útil (regulável): 43,2 – 33,2 
cm - Dimensões: 50/55/32,5 cm (Prof/Larg/Alt) MARCA NETPLUS, MODELO 
RACK PARDE 19’’X6U

UND 05 R$ 498,55 R$ 
2.492,75

12

PRANCHETA PARA DESENHO
MESA - Mesa de Desenho (prancheta) tub-11 com tampo em bp 120x90. 
Prancheta tubular. Regulagem de inclinação e altura através de manoplas, 
possibilitando sua utilização sentado ou em pé. Acompanha prancheta com 
acabamento em BP (melamina com textura lisa na cor argila) no tamanho de 
120x90. Dispensa plastificação. Altura aproximada: de 73 a 107cm. Produto 
segue desmontado em caixas de papelão sem furação, original de fábrica. 
Montagem por conta do cliente. Acompanha manual de montagem MARCA 
TRIDENT , MODELO 120 x 090 cm TUB-11-BP

UND 04 R$ 
1.735,05

R$ 
6.940,20
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13
PÚLPITO
Púlpito em mdf mp15 de 18mm. dimensões: 110 x 50 x altura 110 cm 
espessura: 18 mm. MARCA M deferrari, MODELO SIMPLES

UND 03 R$ 752,32 R$ 
2.256,96

14

QUADRO BRANCO
Quadro branco magnético 1,20 x 1,50: com moldura em alumínio anodizado, 
furação própria para fixação em parede (mínimo dois pontos para fixação), 
próprio para escrita, suporte para marcador e apagador com borda 
emborrachada. medidas: 1,20m(a) x 1,50m(l) (altura x largura) material: chapa 
metálica e laminado melanino branco, fundo em .compensado 8mm. deverá 
acompanhar kit de instalação (parafusos e buchas) MARCA CORTEARTE 
MODEMO 1,2X1,5M

UND 03 R$ 752,32 R$ 
2.256,96

15 QUADRO PARA MURAL Quadro de avisos, material cortiça, comprimento 90 
cm, largura 60 cm, finalidade mural MARCA CORTEARTE MODELO MURAL UND 04 R$ 229,00 R$ 916,00

16

RACK EM MDF - ESTANTE RACK Rack baixo em mdp/mdf 25mm de 
espessura em revestimento madeirado ou branco fosco em padrão a definir, 
com acabamento bp e bordas em abs 1mm nas 4 faces, com sapatas 
niveladoras. dimensões (m): 1,80 x 0,60 x 0,70 MARCA POLITORNO 
MODELO MODELO BARILOCHE

UND 04 R$ 483,00 R$ 
1.932,00

17

SUPORTE DE MASTRO DE BANDEIRA
Base em madeira maciça de alta resistência, revestida em laminado na cor 
mogno, acabamento com canopla, cromada, acompanha sapata de aço 
inox que facilita o nivelamento e protege do contato diretamente com o solo. 
encaixe para mastro com espessura de 28 mm. medidas 24 cm x 16 cm x 46 
cm (l x a x c). MARCA O EM , MODELO SUPORTE BANDEIRA

UND 02 R$ 419,12 R$ 832,24

18

SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO Suporte de parede fixo para 
tv 40 a 55 polegadas marca(s)/modelo(s) de referência:elg/n01v4; multivisão/
hd-599-l; sumay/sm-spf 32-80. característica(s):suporte fixo de parede para 
televisores LCD/LED de 40 a 55 polegadas (faixa mínima); compatibilidade 
com os padrões Vesa de 100 x 100 a 400 x 400; capacidade para suportar 
no mínimo 35 kg de peso; construção que permita a fixação em montante de 
parede com divisórias com apenas dois parafusos colocados verticalmente 
no eixo de simetria do produto; deve permitir uma distância mínima entre 
a TV e a parede de pelo menos 4,0 centímetros; pintura na cor preta. 
ACESSÓRIO(S): caso necessário, deverão ser fornecidos espaçadores para 
o atendimento da exigência de distância mínima entre o televisor e a parede. 
ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e 
quantidade do material MARCA Avatron MODELO Std2133

UND 03 R$ 388,70 R$ 
1.166,10

VALOR TOTAL R$ 71.732,00
 
Macapá-AP, 17 de Maio de 2021.
Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor-Presidente/IAPEN

HASH: 2021-0517-0005-7297

Superintendência de Vigilância

em Saúde

PORTARIA Nº 088/2021-NGP/SVS
 
O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando o que consta no memo. n° 028/2021-NVE/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO do servidor Abílio Cesar Quingosta Dias (Motorista) - ao município de 
Tartarugalzinho no período de 18/03 a 23/03/2021, a fim de realizar ações referentes ao Plano Estadual de Vacinação 
do Novo CORONAVÍRUS (COVID-19) como acompanhamento, distribuição e supervisão, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 17 de março de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS



Segunda-feira, 17 de Maio de 2021Seção 02• Nº 7.419Diário Oficial

60 de 87

Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7300

PORTARIA Nº 116/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 043/2021-CIEVS/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  dos servidores 
Solange Sacramento Costa (Gerente CIEVS), 
Cristianne de Souza Galvão, Arielson Gomes Castro 
e Sitonio Borges Leitão - da sede de suas atividades 
Macapá, ao município de Oiapoque no período de 03/05 
a 09/05/2021, a fim de realizar ações de estruturação da 
coordenação do CIEVS Fronteira e capacitação do núcleo 
hospitalar de epidemiologia, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 30 de abril de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7293

PORTARIA Nº 117/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 091/2021-NVE/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  da servidora Michele 
da Silva - da sede de suas atividades Macapá, aos 
municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do 
Navio no período de 04/05 a 06/05/2021, a fim de realizar 
ações referentes ao Plano Estadual de Vacinação contra 
o Novo Coronavírus, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 03 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7287

PORTARIA Nº 118/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 

14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 090/2021-NVE/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  do servidor Lourdiel 
da Silva Azevedo - da sede de suas atividades Macapá, 
aos municípios de Itaubal e Cutias do Araguari no 
período de 04/05 a 06/05/2021, a fim de realizar ações 
referentes ao Plano Estadual de Vacinação contra o Novo 
Coronavírus, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 03 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7275

PORTARIA Nº 119/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 089/2021-NVE/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  da servidora 
Rozangela Maria Rodrigues Gurjão - da sede de suas 
atividades Macapá, aos municípios de Amapá e Calçoene 
no período de 04/05 a 06/05/2021, a fim de realizar ações 
referentes ao Plano Estadual de Vacinação contra o Novo 
Coronavírus, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 03 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7298

PORTARIA Nº 120/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 088/2021-NVE/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  dos servidores 
Antonio da Silva Amaral Júnior (Técnico) e Nathasha 
Morrison Brazão de Atayde - da sede de suas 
atividades Macapá, aos municípios de Ferreira Gomes, 
Tartarugalzinho e Pracuuba no período de 04/05 a 
06/05/2021, a fim de realizar ações referentes ao Plano 
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Estadual de Vacinação contra o Novo Coronavírus, com 
ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 03 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7274

PORTARIA Nº 121/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 087/2021-NVE/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  da servidora 
Dalete Moraes Santana Rocha (Técnica) - da sede de 
suas atividades Macapá, ao município de Mazagão no 
período de 04/05 a 06/05/2021, a fim de realizar ações 
referentes ao Plano Estadual de Vacinação contra o Novo 
Coronavírus, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 03 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7290

PORTARIA Nº 122/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 086/2021-NVE/DEVS/SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  do servidor Carlos 
Corrêa Cruz (Enfermeiro) - da sede de suas atividades 
Macapá, aos municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari 
e Oiapoque no período de 04/05 a 06/05/2021, a fim de 
realizar ações referentes ao Plano Estadual de Vacinação 
contra o Novo Coronavírus, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 03 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7289

PORTARIA Nº 123/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 014/2021-UCRA/NVA/DEVS/
SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  dos servidores 
Iasmin Miranda da Silva (Técnica de enfermagem), 
Roberto Rangel Chaves Silva (Gerente de Núcleo) e 
Raimundo Tibúrcio Negreiros Junior (Motorista) - da 
sede de suas atividades Macapá, ao município de Porto 
Grande no período de 10/05 a 14/05/2021, a fim de realizar 
ações referentes à distribuição de hipoclorito de sódio a 
2,5% que serve para controle da qualidade da água para 
consumo humano, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 04 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7286

PORTARIA Nº 125/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 024/2021-NVST/ SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO  dos servidores 
Aldinéia Machado Gomes, Jorge Brasil da Silva 
Junior, Ilza Helena da Silva Ponte Machado, Raimundo 
Maciel da Silva e Janaína Pinheiro Correa Serra Alves 
- da sede de suas atividades Macapá, aos municípios 
de Ferreira Gomes, Porto Grande e Serra do Navio no 
período de 10/05 a 15/05/2021, a fim de realizar ações 
referentes de inspeções, treinamento em vigilância em 
saúde, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 03 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7273

PORTARIA Nº 126/2021-NGP/SVS
 
O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
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14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 081/2021-DEVL/ SVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO dos servidores 
Giovani Rodrigues Cordeiro Mariano, Gilberto Carlos 
Madureira de Brito e Samuel da Costa - da sede de 
suas atividades Macapá, ao município de Tartarugalzinho 
no período de 10/05 a 21/05/2021, a fim de realizar ações 
referentes à capacitação no diagnóstico de Leihmaniose 
Tegumentar Americana Teórico/Prático, com ônus para 
esta SVS/AP.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7311
 

PORTARIA Nº 138/2021-NGP/SVS
 
O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802/2017. Considerando 
o que consta no memo. n° 029/2021- NGL/DEA/ NVS.

R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO dos servidores 
Andrey Lucas Neris Almeida, Uemiço Castro Morais E 
Adriano Souza Dos Santos - da sede de suas atividades 
Macapá, ao município de Calçoene no período de 10 a 
14/05/2021, a fim de acompanhar a equipe de técnicos da 
Vigilância Ambiental e Laboratorial da SVS que irão fazer 
coleta e pesquisa de água, com ônus para esta SVS/AP.

Macapá-AP, 07 de maio de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia.
Superintendente de Vigilância em Saúde/SVS
Decreto nº 2802/2017

HASH: 2021-0517-0005-7322

Amapá Previdência

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2021 – BIÊNIO DE 2019-2021.
 
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil 
e vinte um, na sala virtual google.meet, às quinze horas e 
vinte e dois minutos, teve início a Primeira Reunião 
Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, realizada por videoconferência, presidida pelo 

Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes.
Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane 
Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO: número um de dois mil e vinte um, o 
qual convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
ausente, representada pelo seu suplente, JOSÉ 
MARLÚCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA, presente; 
CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN 
GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; GILMAR 
SANTA ROSA BARBOSA, presente; PAULO DE 
SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, 
presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não 
houve justificativa. ITEM - 4 -  APRECIAÇÃO E 
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CEP, REALIZADA NO DIA 30/09/2020: O Presidente 
colocou em discussão a aprovação da ata da 9ª Reunião 
Ordinária de 2020, certificando-se com os Conselheiros 
se todas as correções e inclusões foram realizadas a 
contento. A Secretária do CEP informou ao Presidente 
que não houve solicitação de correção e nem inclusão na 
ata por parte dos Conselheiros. O Presidente perguntou 
se os Conselheiros gostariam de se manifestar. Não 
houve manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu 
colocando em votação. DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 
30/09/2020. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO 
DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 
REALIZADA NO DIA 27/11/2020: O Presidente colocou 
em discussão a aprovação da ata da 10ª Reunião 
Ordinária de 2020, certificando-se com os Conselheiros 
se todas as correções e inclusões foram realizadas a 
contento. A Secretária do CEP informou ao Presidente 
que não houve solicitação de correção e nem inclusão na 
ata por parte dos Conselheiros. O Presidente perguntou 
se os Conselheiros gostariam de se manifestar. Não 
houve manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu 
colocando em votação. DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada 
em 27/11/2020. ITEM - 6 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 
2020.71.601064PA - VERSA SOBRE AS INFORMAÇÕES 
CONSOLIDADAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, 
REFERENTE AO PODER EXECUTIVO; (RELATOR 
CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ):  Com 
a palavra o Conselheiro Relator Mário Gurtyev de 
Queiroz,esclareceu que formou um grupo para apreciar o 
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processo e em função disso chegou a uma conclusão, 
que em razão de conhecimentos técnicos necessários, 
quem iria redigir o parecer com o voto, seria o Conselheiro 
Mauro Fernando, como de fato aconteceu, desta forma o 
Conselheiro Mário acha correto o próprio Conselheiro 
Mauro apresentar o parecer/voto, pois terá mais condições 
de esclarecer qualquer dúvida.  Com a palavra, o 
Conselheiro Mauro Fernando Parente de Oliveira 
cumprimentou a todos os presentes e inicialmente 
esclareceu que o Processo nº 2020.71.601064PA, que é 
objeto de apreciação pelo Conselho Estadual de 
Previdência, que por deliberação na Plenária da 6ª 
Reunião Ordinária do CEP, realizada no dia 19 de junho 
de 2020, foi escolhido o Conselheiro Mário Gurtyev de 
Queiroz como Relator do mesmo. A Secretária do CEP 
em substituição, senhora Luana Picanço de Sousa Braga, 
considerando o disposto no inciso VII, art. 13 do Regimento 
Interno do CEP encaminhou o referido processo para ser 
relatado através do Memorando nº 15/2020 - CEP/
AMPREV, datado em 23 de junho de 2020. Através do 
requerimento datado no dia 25 de junho de 2020, o 
Conselheiro Relator convidou os Conselheiros Edílson 
Pereira Marques, Horácio Luís Bezerra Coutinho, 
Joryosvaldo Queiroz Oeiras, Lindoval Queiroz Alcântara, 
Mauro Fernando Parente de Oliveira e William Tavares da 
Silva, para juntos elaborarem os estudos e propostas ao 
enfrentamento da questão de forma que possam oferecer 
e recomendar ao Conselho Estadual de Previdência as 
medidas cabíveis à luz dos fatos descritos nos documentos 
constantes nos autos. Ato contínuo, o Conselheiro Mauro 
informou que a matéria a ser abordada “trata-se do 
levantamento da dívida do Poder Executivo Estadual do 
Amapá junto a Amapá Previdência em decorrência do não 
repasse das contribuições previdenciárias patronal e dos 
segurados, entre outras dívidas não previdenciárias, com 
a finalidade de elaborarmos propostas ao enfrentamento 
da questão ora abordada neste processo”. Continuando, 
asseverou que de acordo com os relatórios das dívidas 
emitidos pela AMPREV, bem como pelos Termos de 
Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos 
Previdenciários - Acordo CADPREV no 00556/2018, 
00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 00580/2018, 
00581/2018, 00582/2018, 00583/2018, 00584/2018, 
00585/2018, 00591/2018, 00565/2018, 00568/2018, 
00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 00589/2018, 
00590/2018, firmados entre o Governo do Estado do 
Amapá/AP e a Amapá Previdência - AMPREV, publicados 
no Diário Oficial no 6684, de 22/05/2018, Circulação: 
25/08/2018 o Governo do Estado do Amapá deixou de 
repassar com regularidade para a AMPREV as 
contribuições previdenciárias patronal e dos segurados 
desde a competência de maio de 2002 e que durante 
vários anos, foram firmados diversos Termos de Acordo 
de Parcelamentos e de Reparcelamentos e Confissão de 
Débitos Previdenciários entre o Governo do Estado do 
Amapá e a Amapá Previdência visando sanar tais débitos, 
que “se mostraram frustrados quanto ao cumprimento por 
parte do ente devedor, sendo inclusive alvo de ações 
judiciais de execução contra a fazenda pública”citando os 

processos judiciais números: 0016008-98.2017.8.03.0001 
- 3ª Vara Civil e de Fazenda Pública de Macapá - Macapá 
- Execução Contra a Fazenda Pública - Execução de 
Título Extrajudicial Contra a Fazenda Pública - Parte 
Autora Amapá Previdência - Parte Ré: Estado do Amapá 
0061254-54.2016.8.03.0001 - 3ª Vara Cível e de Fazenda 
Pública de Macapá - Macapá - Execução Contra a 
Fazenda Pública - Execução de Título Extrajudicial Contra 
a Fazenda Pública - Parte Autora Amapá Previdência - 
Parte Ré: Estado do Amapá, contudo, conforme consta 
dos autos, durante as execuções, o Governo do Estado 
do Amapá e a Amapá Previdência resolveram firmar 19 
novos Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de 
Débitos Previdenciários (Acordos CADPREV nº 
00556/2018, 00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 
00580/2018, 00581/2018, 00582/2018, 00583/2018, 
00584/2018, 00585/2018, 00591/2018, 00565/2018, 
00568/2018, 00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 
00589/2018, 00590/2018), baseados e autorizados na Lei 
Estadual nº 2.261 de 14/12/2017 e pela Portaria (MF) nº 
333/2017, em 200 parcelas, incluindo nos mesmos as 
dívidas que estavam sendo executadas pelos processos 
de execução acima citados, resultando no arquivamento 
dos mesmos pela perda do objeto. De acordo com os 
Demonstrativos Consolidados de Parcelamento, contidos 
nos Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de 
Débitos Previdenciários supracitados, afirmou que todos 
os Governadores e Secretários da Fazenda Estadual, no 
período de 05/2002 a 02/2018, deixaram de realizar 
regularmente os devidos repasses para a AMPREV, e 
mencionando que, “no entanto, apesar da extraordinária 
oportunidade de se manter regular junto à AMPREV o 
Poder Executivo Estadual está com diversas parcelas dos 
Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de 
Débitos Previdenciários em atraso, onde somente as 
parcelas atrasadas e atualizadas em 30/11/2020, estão 
no montante de R$ 186.258.627,87”. Continuando a 
explanação afirmando que “com o advento da Emenda 
Constituição nº 103/2019, o § 11 do artigo 195 da 
Constituição Federal de 1988, vetou a moratória e o 
parcelamento/reparcelamento em prazo superior a 60 
meses”. Sendo assim, disse que “caso o Governo do 
Estado do Amapá continue a não pagar as parcelas dos 
Termos de Parcelamento, que atualmente é de 200 
parcelas, somente poderá reparcelar em 60 parcelas, 
salvo melhor entendimento, podendo levar à Fazenda 
Pública a um estado de insustentabilidade” e que são 
vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior 
a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão 
e a anistia das contribuições sociais de que tratam a 
alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”. Outra 
questão não menos importante, mencionou: “trata-se dos 
débitos previdenciários correntes. De acordo com as 
informações prestadas pela Diretoria Financeira e Atuarial 
da AMPREV constantes nos autos, o Governo do Estado 
do Amapá está sem repassar os recursos previdenciários 
desde a competência abril de 2017, tanto no Plano 
Financeiro (Patronal e Segurado) no montante total 
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atualizado em 30/11/2020 de R$ 627.098.555,09, como 
no Plano Previdenciário (Patronal e Segurado) no 
montante total atualizado em 30/11/2020 de R$ 
574.649.732,39, resultando no valor total de R$ 
1.201.748.287,48”. Continuou sua exposição afirmando 
que “diante do exposto e levando-se em consideração a 
legislação vigente, bem como visando a busca da garantia 
do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e do RPPM do 
Estado do Amapá, e a observância do princípio da 
legalidade na gestão da AMPREV, o grupo de relatores 
que abaixo subscreve, requer à imediata adoção dos 
procedimentos abaixo elencados pela Unidade Gestora 
da AMPREV, com posterior comunicação ao Conselho 
Estadual de Previdência, no prazo máximo de 15 dias 
úteis a partir da submissão ao CEP/AMPREV: a) Remessa 
do inteiro teor dos autos ao Ministério Público Estadual; b) 
Remessa do inteiro teor dos autos ao Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá; c) Remessa do inteiro teor dos 
autos à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá”. 
Após a apresentação do parecer/voto (registro em vídeo e 
áudio), considerando ainda, a previsão legal do inciso IV 
do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o Conselheiro 
Carlos Luiz Pereira Marques, pediu VISTA dos autos do 
Processo nº 2020.71.601064 PA, para análise e 
manifestação de seu voto. Ato contínuo, o Presidente 
Rubens Belnimeque concedeu VISTA com fundamento no 
inciso IX do artigo 13 do supramencionado Regimento.
ITEM - 7 - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA 
DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E 
ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque informou que o Diretor Financeiro e 
Atuarial, Diego da Silva Campos, encaminhou memorando 
nesta data (29), o qual será encaminhado aos 
Conselheiros, nos seguintes termos: “Assunto: Justificativa 
referente ao não envio das informações dos repasses e 
dívidas previdenciárias. Senhor Presidente do Conselho 
Estadual de Previdência, Considerando que neste mês a 
Divisão de Contabilidade teve suas atividades 
prioritariamente pautada no fechamento do exercício 
financeiro de 2020 e abertura do exercício financeiro de 
2021; Considerando a mudança considerável no sistema 
de contabilidade, passando da plataforma desktop para a 
plataforma web, sendo assim, necessários ajustes, 
treinamentos; Considerando o prazo de 30/01/2021 para 
o recolhimento das contribuições previdenciárias pelos 
entes públicos referente à competência 12/2020 e que 
geralmente nos dias 01 e 02 do mês subsequente ainda 
recebemos tais recolhimentos. Justificamos a não 
elaboração e apresentação das informações sobre os 
repasses e dívidas previdenciárias dos entes patronais, 
uma vez que esta Diretoria pretende elaborar tais 
informações referentes ao exercício de 2020 fechados em 
relação a receitas e arrecadações.Portanto solicitamos o 
prazo de 12/02/2021 para envio de tais informações 
consolidadas a este CEP. Diego da Silva Campos. Diretor 
Financeiro (DIFAT - Diretoria Financeira e Atuarial). ” O 
Presidente Rubens, ratificou que o Diretor Diego se 
compromete que antes da próxima reunião do CEP os 

Conselheiros irão receber as informações fechada do ano 
de 2020, bem como informações dos repassas ocorridos 
nesse ano. ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE 
INVESTIMENTOS DO  MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - 
COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS,  
CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque, passou a palavra ao Coordenador 
do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o 
senhor Carlos de Oliveira, o qual cumprimentou a todos 
os presentes, e iniciou esclarecendo que com o 
fechamento de dezembro de 2020, e considerando todo o 
ano de 2020, com suas complicações na economia 
brasileira e economia mundial, o Mercado de Investimentos 
sofreu bastante, porém à AMPREV passou muito bem por 
tudo isso, porque o fechamento dos investimentos foram 
positivos. Ato contínuo passou a apresentação, 
esclarecendo que o presente Relatório foi elaborado com 
base no Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da 
Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados 
do RPPS/RPPM do Estado do Amapá na posição de 
dezembro de 2020 e nos dados dos produtos de 
investimento que compõem a carteira da AMPREV. A 
Amapá Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas 
em sua Política de Investimentos, através Diretoria 
Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, da análise, 
do assessoramento, do monitoramento e controle da 
DICAM/DIFAT, geriu os recursos previdenciários dos 
segurados em posições financeiras que buscaram atender 
a Resolução nº 3.922/2010-CMN, avaliando e analisando 
produtos e instituições financeiras, seus gestores, 
administradores, custodiantes e outros agentes 
envolvidos, sempre observando a possibilidade do 
cumprimento da meta atuarial em relação às variações do 
mercado. Foram apresentados quadros demonstrando a 
posição em cada produto, sua taxa de administração e 
rentabilidades em cada plano, sendo 57 produtos no 
Plano Financeiro e 35 no Plano Previdenciário, na data de 
31/12/2020, em comparação com a meta atuarial. Sendo 
um total da disponibilidade dos recursos aplicados no 
Plano Financeiro R$ 3.780.708.589,08 e total da 
disponibilidade dos recursos aplicados no Plano 
Previdenciário R$ 1.327.365.665,56. A distribuição do 
patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento de 
investimento e mercado, dos planos Financeiro e 
Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 
dezembro/2020, na posição de 31/12/2020, é: Plano 
Financeiro - Segmento de Investimento: Carteiras 
Administradas Títulos Públicos Federais Mercado:Renda 
Fixa Saldo: R$ 1.675.137.923,95 Participação: 44,31%; 
Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: 
R$1.187.419.596,70 Participação:31,41%; Fundos de 
Renda Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
741.319.329,75 Participação: 19,61%; Fundos de Renda 
Variável - Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: 
R$ 54.998.818,39 Participação: 1,45%; Fundos de 
Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior 
Saldo: R$ 121.832.920,29 Participação: 3,22%. Subtotal 
- somente recursos aplicados R$ 3.780.708.589,08. Saldo 
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em contas correntes R$ 86.527,04. Total R$ 
3.780.795.116,12. Plano Previdenciário - Segmento de 
Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos 
Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 533.486.698,95 
Participação: 40,19%, Fundos de Renda Fixa Mercado: 
Renda Fixa Saldo: R$ 544.376.681,22 Participação: 
41,01%, Fundos de Renda Variável  Mercado: Renda 
Variável Saldo: R$ 244.625.830,79 Participação: 18,43%, 
Fundos de Renda Variável - Multimercado Mercado: 
Renda Variável Saldo: zero Participação: 0,00%, Fundos 
De Investimentos No Exterior Mercado: Investimento 
Exterior Saldo: R$ 4.876.454,60 Participação: 0,37%. 
Subtotal - somente recursos aplicados R$ 
1.327.365.665,56. Saldo em contas correntes R$ 
1.931,25. Totais R$ 1.327.367.596,81. Disponibilidade 
Total - Consolidação dos Planos - PF + PP: Carteiras 
Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda 
Fixa Saldo: R$ 2.208.624.622,90 Participação: 43,24%, 
Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 
1.731.796.277,92 Participação: 33,90%, Fundos de 
Renda Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
985.945.160,54  Participação: 19,30%, Fundos de Renda 
Variável - Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: 
R$ 54.998.818,39   Participação:1,08%, Fundos de 
Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior 
Saldo: R$ 126.709.374,89 Participação: 2,48%. Subtotal 
- somente recursos aplicados R$ 5.108.074.254,64. Saldo 
em contas correntes R$ 88.458,29. Totais R$ 
5.108.162.712,93. O rendimento total da carteira no mês 
dezembro foi positivo em R$ 208.179.372,82, sendo 
R$161.773.312,71 do Plano Financeiro e R$ 46.406.060,11 
do Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira 
consolidada PF + PP no mês de dezembro foi positiva em 
4,25%e no acumulado do ano de 2020 ficou positiva em 
4,71%, contra uma meta atuarial de INPC +6% a.a., no 
mês positiva em 1,95% e no ano positiva em 11,75%, 
constatando-se que a meta foi atingida e superada no 
mês e no acumulado do ano não.No mês a rentabilidade 
do Plano Financeiro foi positiva em 4,47% e no acumulado 
do ano positiva em 4,77%, do Plano Previdenciário no 
mês foi positiva em 3,62% e no ano positiva em4,59%. 
Rentabilidades em relação a Meta Atuarial -Dezembro de 
2020. Plano Financeiro no mês 4,470191% no ano 2020 
4,772485%, em Relação com a Meta Atuarial (≥ a 
100,00%) no mês 229,63% no ano 2020 40,63%. Plano 
Previdenciário no mês 3,622757% no ano 2020 
4,585317%, em relação com a Meta Atuarial (≥ a 100,00%) 
no mês 186,10% no ano 2020 39,04%. Carteira Total - PF 
+ PP no mês 4,248650% no ano 2020 4,713754%, em 
relação com a Meta Atuarial (≥ a 100,00%) no mês 
218,25% no ano 2020 40,13%. Feito alguns 
esclarecimentos, o Coordenador do CIAP, senhor Carlos 
Oliveira, finalizou informando que no mês de dezembro o 
patrimônio dos recursos aplicados evoluiu positivamente 
em 4,39%,de R$ 4.893.379.631,11 em novembro para R$ 
5.108.162.712,93 em dezembro. O montante patrimonial 
no ano, até dezembro/2020, em comparação com o 
montante de dezembro/2019, de R$4.756.271.799,92, 
aumentou em R$ 351.890.913,01, representando 7,40% 

no ano.O ano de 2020, no campo dos investimentos, foi 
um dos mais desafiadores para o mercado,marcado pela 
crise causada pela pandemia da COVID-19, afetando 
todos os países.No Brasil não foi diferente, o ano iniciou 
com rentabilidades positivas, porém em março, com a 
confirmação de que o novo coronavírus havia se tornado 
uma pandemia mundial, o mercado sofreu o impacto, 
sendo esse o mês de pico da crise nos investimentos em 
2020, resultando em previsões desfavoráveis às 
aplicações dos RPPS.No decorrer de 2020, a maioria dos 
produtos de investimentos da Carteira da AMPREV 
estavam rentabilizando no campo negativo, porém em 
novembro e dezembro, os resultados da renda fixa e 
renda variável foram ótimos, o que ajudou a carteira a 
finalizar o ano no campo positivo, acumulando 
rentabilidade no ano de 4,71%, com rendimento de R$ 
230.090.337,74, representando 40,13% da meta atuarial 
(INPC + 6% a.a.), que fechou o ano em 11,75%.As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas 
diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos 
Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos 
Segurados do RPPS do Estado do Amapá de 
dezembro/2020, o qual deve acompanhar este relatório, e 
dos extratos das aplicações enviados pelas instituições 
financeiras gestoras dos recursos, disponíveis na DICAM/
DIFAT.O relatório apresentado foi elaborado pela DICAM, 
e tem como objetivo demonstrar posicionamento da 
carteira de investimentos dos segurados do RPPS e 
RPPM do Estado do Amapá,conforme atividade de 
controle e monitoramento de sua competência, bem como 
as atividades da Diretoria e do Comitê de Investimentos 
da Amapá Previdência.Após apresentação, o Presidente 
Rubens concedeu a palavra aos Conselheiros para que 
pudessem tirar suas dúvidas, ocasião em que o 
Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, prestou 
todos os esclarecimentos sanando todas as dúvidas 
apresentadas. (Registro em áudio e vídeo). Ato contínuo, 
o Presidente informou que os valores apresentados irão 
ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos 
os Conselheiros. ITEM - 9 -  COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque, 
informou que reuniu com a equipe da AMPREV 
recentemente, e que a Diretoria Executiva está em 
constante trabalho em busca de melhorar os serviços 
oferecidos pela Instituição. E que um dos resultados deste 
trabalho foi à atualização do módulo financeiro de 
contabilidade, que antes não era WEB, e fazia com que 
os colaboradores da AMPREV deste setor, mesmo 
durante a fase mais crítica da pandemia, tivessem que 
trabalhar presencialmente no prédio da AMPREV, ou 
acessar de forma remota o computador do setor, gerando 
um risco a segurança das informações. Com bastante 
empenho foi possível migrar o mesmo sistema utilizado 
pelo setor financeiro da AMPREV, para uma plataforma 
mais atualizada, e hoje é possível que os colaboradores 
do setor financeiro/contabilidade consigam desenvolver 
seus trabalhos em home office, assim agora, todos os 
setores da Amapá Previdência podem desenvolver suas 
funções de forma remota. O Presidente informou também, 
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que no final do ano passado, foram adquiridos 
computadores, sendo substituídos os computadores 
antigos. E que os computadores antigos estão sendo 
disponibilizados para os colaboradores da AMPREV que 
comprovadamente não tem esse tipo de equipamento em 
casa para desenvolver seus trabalhos, e estão sendo 
realizados por meio de comodato, para que o trabalho em 
home office tenha melhor produtividade. Por fim, informou 
que a AMPREV já avançou muito e hoje (29) já são 
aproximadamente 160 processos de concessão de 
benefícios, entre aposentadorias e pensões 100% digital, 
que serão enviados ao Tribunal de Contas, e serão 
disponibilizados 100% na forma eletrônica. ITEM - 10 - 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS:  Conselheiro 
Mauro Fernando informou que solicitou informações à 
Secretaria do CEP, quanto ao término do mandato dos 
Conselheiros referente ao biênio 2019/2021, sendo 
informado pela Secretária do Conselho que o mandato se 
encerra no dia 14 de junho 2021. Falou ainda, que de 
acordo com o Calendário das Reuniões Ordinárias do 
CEP, no mês de junho, a reunião está agendada para o 
dia 22, ou seja, “após o fim do nosso mandato”. O 
Conselheiro Mauro solicitou que essa situação fosse 
discutida no Plenário do CEP, se é viável ou não antecipar 
a reunião do mês de junho para antes do dia 14, 
oportunizando aos atuais Conselheiros a participação na 
referida reunião, visto que terão 14 dias de mandato 
ainda. O Presidente Rubens falou que concorda com a 
proposição do Conselheiro Mauro, e que ainda há tempo 
para resolver essa situação. Por fim, o Conselheiro Mauro 
falou de sua preocupação quanto à metodologia da 
escolha dos representantes dos servidores civis, tendo 
em vista a diversidade que tem as entidades representativa 
do Poder Executivo Estadual, já tem que se começar a 
pensar na metodologia dessa escolha, do representante 
“a pessoa que irá me substituir”, e também precisa se 
decidir se vai ser cobrado ou não, porque não estar no 
Regimento Interna do CEP, mas a necessidade de se 
colocar o ajuste a Portaria e exigências da Secretaria da 
Previdência e a Emenda Constitucional nº 103, com 
relação às certificações prévias, para aqueles que já são 
mandatários, para aqueles que já estavam no mandato 
durante as edições das Portarias e da legislação específica 
federal, “e diz que os novos Conselheiros novos Diretores, 
Conselheiros leia-se Conselheiros os do CEP, Conselho 
Fiscal e Membros do Comitê de Investimentos, eles já tem 
que ter previamente a certificação, então tendo em vista 
toda essa exigência, a pergunta é se a AMPREV vai 
seguir as exigências do Governo Federal? A AMPREV já 
tem que trabalhar uma metodologia com tempo para que 
as entidades representativas possam buscar capacitação 
daqueles dos quais, eles querem que os representem, 
para que eles possam vir e efetivamente participar desses 
Conselhos, seja o Fiscal, ou seja, o CEP. Se tivermos 
interesse em cumprir a legislação, porque ela passa a 
exigir, não sei se os demais Conselheiros têm 
conhecimento, mas tem vários itens de requisitos agora 
para composição. ” O Presidente Rubens falou que 
concorda com as colocações do Conselheiro Mauro, e 

que acredita que essa temática pode ser abordada pela 
Comissão que está responsável por elaborar proposta de 
reformulação do Regimento Interno do CEP. O Conselheiro 
José Casemiro esclareceu que os pontos abordados pelo 
Conselheiro Mauro fazem parte dos itens que serão 
tratados na proposta de reformulação do Regimento 
Interno do CEP, todos com base nas legislações vigentes 
em conformidade também com as exigências do Pró - 
Gestão. Conselheiro Micherlon Mendonça falou que foi 
“sabatinado esse final de ano com relação alguns pedidos 
dos militares, quanto a inversão do imposto de renda, 
continua mesmo com o laudo, pareceres, mesmo com 
toda documentação, continua sendo negado o direito dos 
militares, a situação que foi deliberada nesse Conselho e 
não foi respeitada e continua sendo negada, através de 
parecer jurídico,  também a situação da integralidade foi 
debatido, apresentado no Conselho a situação dos 
militares reformados, nós tivemos a retificação da Lei nº 
2.018 mas não revogou a Lei que estar em vigor, e 
estamos ainda com as duas em vigor a Lei a nº 1.813e a 
própria Lei do Estatuto dos Militares nº 84 , então não tem 
porque não dá o direito à integralidade, nós fizemos um 
debate aqui, que foi feito através da Associação e estar 
sendo descumprindo o posicionamento e a deliberação 
que este Conselho tomou senhor Presidente, então eu 
tentei entrar em contato com Vossa Excelência, marquei 
uma audiência através da Diretora, mas infelizmente não 
me deu retorno, entrei em contato com a mesmo coloquei 
a par da situação eu precisa antes de trazer esse 
questionamento aqui para dentro do Conselho, mais 
mesmo em virtude da problemática que está surgindo eu 
tive que colocar para os nobres pares para nós tomarmos 
um posicionamento e uma decisão. Nós temos também o 
abono permanência a situação “ping e pong” da AMPREV 
e da SEAD, que tem que sanar de uma vez por toda, o 
Conselho também deliberou que esse abono permanência 
seria feito exclusivamente pela SEAD e não pela AMPREV, 
e o que acontece continua enviando a documentação 
para AMPREV, e a AMPREV continua fazendo 
levantamento, envia para SEAD, a SEAD volta para 
AMPREV para folha de pagamento isso está gerando 
uma bola de neve, isso está gerando um custo muito alto, 
eu acho para o Tesouro ou então para AMPREV. Eu queria 
verificar se a nossa decisão que foi tomada, está sendo 
cumprida ou se a AMPREV continua fazendo a situação 
processual do abono permanência, para conferir se 
realmente o servidor tem direito ou não. Fui contactado 
por vários servidores, até um delegado entrou em contato 
comigo para verificar qual é a situação, onde ele ia 
resolver essa situação e o processo dele estava parado, 
processo nenhum para, processo é dinâmico, ele continua, 
ele deve sair de uma carteira para outra até ser deliberado, 
e já tinha se passado de quatro a cinco meses esse 
processo, então eu queria saber também o que está 
ocorrendo, se essa situação é resolvida pela nossa 
Instituição AMPREV ou se é resolvida pela SEAD, é a 
SEAD que vai fazer o pagamento? Na verdade, a SEAD 
tem que fazer esse pagamento, foi deliberado pelo 
Conselho, mas esse prazo de quatro, cinco, seis meses é 
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o correto? É essa pergunta que eu queria saber”.  Falou 
ainda sobre a alíquota de 14%, que está havendo uma 
enxurrada de ações de sindicatos para verificar que os 
servidores não tiveram reajuste, que não foi apresentado 
Cálculo Atuarial, mas já foi executado conforme a Lei e já 
foi público pelo Governador. Por fim, o Conselheiro 
Micherlon perguntou se o pagamento da área vendida do 
loteamento Cajari ao Governo do Amapá foi executado, e 
se estar dentro do limite que foi deliberado pelo Conselho, 
pois essas informações se tornaram públicas, tanto que 
teve uma nota da AMPREV, e os Conselheiros precisam 
se apropriar dessas informações. O Presidente Rubens 
informou que quanto aos processos dos militares, a 
senhora Jussara, Chefe de Gabinete da Presidência da 
AMPREV irá entrar em contato com o Conselheiro 
Micherlon para agendar uma reunião, com a presença da 
Diretora da DIBEM e gostaria que o Conselheiro 
informasse os nomes dos interessados para fazer o 
levantamento e resolverem as pendências. E quanto ao 
abono de permanência, foram realizadas tratativas para 
tirar essa responsabilidade da AMPREV, pois o Presidente 
entende que se realizar o corte imediato e não mais fazer, 
quem irá sofrer será o servidor, então foi iniciado as 
tratativas com a Secretaria de Administração, foi estipulado 
prazo para que a SEAD assuma o serviço, a AMPREV 
realizou e ainda estar realizando capacitações para os 
servidores da Secretaria, dentro de um Termo de 
Cooperação para que eles acessem de forma limitada o 
SISPREV WEB e possam gerar a simulação, o que é 
necessário para saber se o servidor implementa alguma 
modalidade de aposentadoria para ele fazer jus ao abono. 
O Presidente acredita que no mês de fevereiro a AMPREV 
não tenha mais problemas e toda a Secretaria de 
Administração assim como todos os outros Entes, nos 
quais foram realizadas capacitações também, inclusive 
com o Tribunal de Contas foi celebrado Termo de 
Cooperação também dentro dessa situação, e já vão 
assumir suas simulações pela sua totalidade. E a demora 
se dá por que o dever da AMPREV e priorizar as 
concessões de aposentadorias, ainda mais nesse 
momento que estamos vivendo em que o Estado perdeu 
muitos servidores públicos, e a AMPREV segue dando 
prioridade às pensões, pois todos tem presa. Quanto aos 
14% a AMPREV estar fazendo as devidas cobranças com 
a alíquota atualizada, quanto às ações o Presidente 
desconhece, e ainda não sabe se a AMPREV está sendo 
citada, pois entende que hoje está se fazendo o 
cumprimento da Lei, e a matéria da forma como foi votada 
ela não é inconstitucional, porque está adequando a Lei 
nº 915/2005 a realidade do texto Constitucional que a 
alíquota mínima seria de 14%.O Presidente informou que 
a SETRAP pagou o devido pela área vendida do 
Loteamento Cajari, conforme deliberação do Conselho, 
só que não se recorda em qual reunião do CEP noticiou o 
pagamento aos Conselheiros, mas vai solicitar novamente 
ao Diretor Diego a data e o valor exato do pagamento 
realizado pela SETRAP para posterior informar com 
precisão de data e valores aos Membros do CEP. 
Conselheiro Carlos Marques agradeceu a compreensão 

dos Conselheiros e informou que irá cumprir o disposto na 
Resolução do Conselho que estabelece o prazo, e que já 
conversou com alguns colegas Conselheiros sobre 
diligências, pois já tinha lido o relatório do grupo de 
Conselheiros, e já tem as diligências que precisa fazer 
para contribuir também, para tornar o relatório ainda mais 
robusto somando com as informações que já tem, e irá 
apresentar na próxima reunião, conforme o prazo 
estabelecido na Resolução. Ato contínuo, parabenizou a 
“todos os membros do Comitê de Investimentos pelo 
desempenho, o Conselho Fiscal e o próprio Conselho 
Estadual de Previdência que acompanha todo esse 
trabalho da aplicação, parabenizar pelo desempenho e 
dizer que realmente é gratificante quando a gente ver a 
nossa Instituição trilhando nesse bom caminho do 
gerenciamento da coisa pública, do recurso do pensionista, 
do aposentado e dos servidores que compõem e que 
fazem sua contribuição para o patrimônio que a AMPREV 
administra. Por fim, o Conselheiro Carlos solicitou 
novamente a  colaboração dos demais Conselheiros 
quanto a conscientização da população para reforçar os 
cuidados de higiene e distanciamento social, e as medidas 
protetivas de segurança, com relação ao vírus que está 
abalando toda a estrutura da humanidade. Conselheiro 
Paulo Vaz, solicitou informações quanto a situação do 
encaminhamento da proposta de alteração da Lei nº 915, 
concernente ao tempo de mandato dos Conselheiros do 
CEP, falou ainda que, “seria importante Presidente, o 
senhor dar uma resposta ao Conselho, uma vez que o 
Conselho aprovou a proposta, para sabermos o que 
aconteceu, se foi enviado mas não foi aprovado, em fim 
um retorno.”  O Presidente informou que, com relação à 
proposta de alteração dos mandatos dos Conselhos, foi 
encaminhado por duas vezes ao Palácio,  a primeira foi 
feita através de tratativas com o Vice Governador Jaime 
Nunes. E que inclusive o Presidente Rubens, já tinha 
sinalizado ao Conselheiro Carlos Marques para agendar 
uma pauta com o Governador a fim de esclarecer e pegar 
um posicionamento do Estado quanto a esse assunto, 
defendendo que é uma adequação necessária, indicada 
pelo próprio Ministério da Previdência e de início, eles 
sugeriram uma mandato de três anos e agora é até de 
quatro, através de instrução normativa, e já vai estar 
atualizando conforme a norma, o Presidente estará 
solicitando novamente uma agenda com o Governador e 
logo após irá informar aos Conselheiros o resultado dessa 
reunião. ITEM - 11 - O QUE OCORRER. Nada mais 
havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a reunião às dezoito horas, e para 
constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a 
presente ata, que lida e conferida será assinada pelos 
Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e nove de 
janeiro de dois mil e vinte um.
 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA
Rubens Belnimeque de Souza
 
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
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PREVIDÊNCIA
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0517-0005-7314

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.
 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e 
doze minutos, teve início a Décima Segunda Reunião 
Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, realizada por videoconferência, presidida pelo 
Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes.
Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane 
Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO: Número dezenove de dois mil e vinte, o 
qual convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente; CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; GILMAR 
SANTA ROSA BARBOSA, presente; PAULO DE 
SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, 
ausente, representado pelo seu suplente IDELMIR 
TORRES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA: O Conselheiro William Tavares da Silva, 
justificou sua ausência, abonando-se a falta à reunião 
marcada para hoje. ITEM - 4 -  APRECIAÇÃO E 
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
22/09/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2020, 
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções 
e inclusões foram realizadas a contento. A Secretária do 
CEP informou ao Presidente que o Conselheiro Edílson 
Marques apresentou correções e acréscimos, que já se 
encontram na ata apresentada aos demais Conselheiros. 
Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação. 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 4ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 22/09/2020. ITEM - 
5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 9ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
30/09/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária de 2020, 

certificando-se com os Conselheiros se todas as correções 
e inclusões foram realizadas a contento. O Conselheiro 
Horácio Luís solicitou que fosse acrescentado no ITEM 7, 
em seu voto, as recomendações apresentadas por ele, na 
8ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de agosto de 2020, 
recomendações estas que complementam seu voto.O 
Presidente Rubens em razão do pedido feito pelo 
Conselheiro Horácio Luís, e para que todos os demais 
Conselheiros tenham acesso a Ata atualizada com 
antecedência, retirou o item de pauta e informou que 
retornará na próxima reunião para apreciação e 
deliberação do Colegiado. ITEM - 6 -  APRECIAÇÃO E 
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
14/10/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2020, 
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções 
e inclusões foram realizadas a contento. A Secretária do 
CEP informou ao Presidente que não houve solicitação de 
correção e nem inclusão na ata por parte dos Conselheiros. 
O Presidente perguntou se os Conselheiros gostariam de 
se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação. 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 5ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 14/10/2020. ITEM - 
7 -  APROVAÇÃO - CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 
ORDINÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021: O Presidente pôs à matéria em 
discussão. Ato contínuo passou-se à votação. 
DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá deliberou que as 
Reuniões Ordinárias do CEP/AP, exercício de 2021, 
ocorrerão nas seguintes datas: Janeiro (29), Fevereiro 
(23), Março (16), Abril (20), Maio (18), Junho (22), Julho 
(30), Agosto (17), Setembro (21), Outubro (19), Novembro 
(23) e Dezembro (14). ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR 
FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: 
O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao 
Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da Silva Campos, o 
qual cumprimentou a todos os presentes, e após 
apresentou em forma de planilha os valores dos 
parcelamentos, reparcelamentos de contribuições 
previdenciárias e débitos não previdenciários nos Planos 
Financeiro e Previdenciário, parte segurado e patronal, 
Civil e Militar do Poder Executivo Total: Valor Parcelado 
R$ 2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 
Parcelas Pagas/Compensadas R$ 246.271.711,80 
Parcelas não Repassadas até 21/12/2020 R$ 
153.757.794,76 Valores das Atualizações R$ 
51.847.659,55 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas 
até 30/12/2020 R$ 205.605.454,31. Por fim, foi 
apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - 
Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
308.737.076,53 Patronal R$ 244.142.785,98; Dívida 
Parcelada em Atraso: Segurado R$ 22.447.922,90 
Patronal R$ 83.936.977,68; Encargos (atualização e 
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juros): Segurado R$ 73.904.356,77 Patronal R$ 
68.696.744,77. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 
405.089.356,20 Patronal R$ 396.776.508,43. Total Geral 
Dívida Plano Financeiro R$ 801.865.864,63. Plano 
Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: 
Segurado R$ 280.608.143,34 Patronal R$ 237.168.509,39; 
Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 7.424.654,20 
Patronal R$ 39.948.239,98; Encargos (atualização e 
juros): Segurado R$ 57.847.700,24 Patronal R$ 
50.215.051,84. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 
345.880.497,78 Patronal R$ 327.331.801,21. Total Geral 
Dívida Plano Previdenciário R$ 673.212.298,99. Totais 
por situação da dívida: Corrente R$ 1.070.656.515,24; 
Parcelado R$ 153.757.794,76; Encargos R$ 
250.663.853,62; Consolidado R$ 1.475.078.163,62. 
Ressalta-se que os valores atualizados são de até 
30/12/2020 e os valores corrente segurados a partir de 
abril de 2017 e patronal a partir de março de 2018. Após 
apresentação o Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou 
esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente informou 
que os valores apresentados irão ser mensalmente 
atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros. 
ITEM - 9 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE 
INVESTIMENTOS DOS MESES DE SETEMBRO, 
OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 - COORDENADOR 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CARLOS DE 
OLIVEIRA DOS ANJOS: Com a palavra o Coordenador 
do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o 
senhor Carlos de Oliveira dos Anjos, inicialmente 
cumprimentou a todos os presentes e esclareceu que irá 
apresentar somente o relatório concernente ao mês de 
novembro por ser o mais atualizado. Ato contínuo 
ressaltou sobre as diretrizes das aplicações dos recursos 
do RPPS e RPPM, informando que as aplicações dos 
recursos dos segurados dos regimes previdenciários do 
Estado do Amapá, do Plano Financeiro  e  Plano 
Previdenciário,  obedecem  as diretrizes e princípios 
contidos na  Política  de Investimentos da Instituição,  
aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência e 
estabelecida em consonância com os  dispositivos da  
legislação específica em vigor, definidas pela Resolução 
nº 3.922/2010-CMN e Portaria MPS nº 519/2011. O 
Coordenador Carlos, ressaltou que o Relatório foi 
elaborado com base no Demonstrativo de Consolidação 
dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos 
dos Segurados do RPPS/RPPM do Estado do Amapá na 
posição de novembro de 2020 e nos dados dos produtos 
de investimento que compõem a carteira da AMPREV. A 
Amapá  Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas 
em sua Política de Investimentos, através Diretoria 
Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, da análise, 
do assessoramento, do monitoramento e controle da 
DICAM/DIFAT, geriu os recursos previdenciários dos 
segurados em posições financeiras que buscaram atender 
a Resolução nº 3.922/2010-CMN, avaliando e analisando 
produtos e instituições financeiras, seus gestores, 
administradores, custodiantes e outros agentes 
envolvidos, sempre observando a possibilidade do 

cumprimento da meta atuarial em relação às variações do 
mercado. Em seguida apresentou em formato de planilha 
a Carteira de Investimentos da AMPREV - Por Plano e 
Produto, demonstrando a posição em cada produto, sua 
taxa de administração e rentabilidades em cada plano, 
sendo 57 produtos no Plano Financeiro e 35 no Plano 
Previdenciário, na data de 30/11/2020, em comparação 
com a meta atuarial. Total da disponibilidade dos recursos 
aplicados no Plano Financeiro é de R$ 3.624.852.094,77, 
já no Plano Previdenciário o valor é de R$ 1.268.534.650,13. 
O Coordenador do CIAP esclareceu que as movimentações 
das Carteiras de Investimentos apresentadas foram 
extraídas do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos 
que demonstram as operações registradas no extrato de 
cada produto de investimento em que houve movimento. 
Os extratos estão disponíveis para consulta na Divisão de 
Controle Atuarial e Mercado - DICAM/DIFAT e estão 
lançados e compõem o balancete contábil mensal que é 
encaminhado ao Conselho Fiscal de Previdência - 
COFISPREV e ao Tribunal de Contas do Estado TCE/AP. 
Carteira Administrada de TPF de Gestão do Banco do 
Brasil S.A. Saldo mês anterior R$ 1.363.659.416,96; 
Compra T.P.F / Operação Compromissada R$ 
239.221.184,44; Venda T.P.F / Cupom / Operação 
Compromissada R$ 239.352.508,31; Rendimento (+/-) R$ 
23.051.077,43; Saldo R$ 1.386.579.170,52. As 
movimentações são praticadas pela gestora BBDTVM do 
Banco do Brasil, a mesma possui gestão ativa no contrato 
de administração de carteira composta de títulos públicos 
federais, em virtude do conhecimento e estrutura para 
compra e venda dos títulos, considerando a marcação a 
mercado exigida pela legislação nesse tipo de produto, 
movimentando: R$ 239.221.184,44 em compra de 
Operação Compromissada -1 dia em TPF; R$ 
230.643.546,79 em venda de Operação Compromissada 
- 1 dia em TPF; R$ 8.708.961,52 em venda de TPF papel 
NTN-B. O valor de venda de TPF papel NTN-B de R$ 
8.708.961,52 não é referente a venda de títulos e sim ao 
pagamento (crédito) de juros semestrais desse papel, 
conforme registrado no Demonstrativo de Caixa. As 
movimentações são efetuadas através da conta 6813-6 - 
AMPREV CART ADMIN e estão registradas no 
Demonstrativo de Caixa da Carteira Administrada. BB 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 
PERFIL FIC FI: Saldo mês anterior R$ 39.939.618,48; 
Aplicado R$ 6.523.199,20; Resgate R$ 15.846.215,00; 
Rendimento (+/-) R$ 61.373,63 e Saldo R$ 30.677.976,31. 
As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Financeiro, sendo o fundo de aplicação 
imediata, para posterior deliberação do CIAP ou 
determinações da Diretoria Executiva de resgates para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA FLUXO FIC FI: Saldo mês anterior R$ 3.235.000,10; 
Aplicado R$ 17.523.709,56; Resgate R$ 18.617.950,92; 
Rendimento (+/-) R$ 1.794,15 e saldo R$ 2.142.552,89. 
As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
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arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Financeiro, sendo um fundo de aplicação 
automática, evitando que o recurso fique parado em conta 
corrente, para posterior migração para o fundo BB 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 
PERFIL FIC FI ou determinações da Diretoria Executiva 
de resgates para pagamento das despesas, conforme 
determinado na Política de Investimentos. Movimentações 
do Plano Previdenciário. CARTEIRA ADMINISTRADA DE 
TPF - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Saldo 
mês anterior R$ 551.198.534,18; Compra T.P.F. R$ 
227.403.698,51; Venda T.P.F. / CUPOM R$ 264.204.476,49; 
Rendimento (+/-) R$ 7.783.032,03 e Saldo R$ 
522.180.788,23. As movimentações são praticadas pela 
gestão da Caixa Econômica Federal, a mesma possui 
gestão ativa dentro carteira em virtude do conhecimento e 
estrutura para compra e venda de títulos públicos federais, 
considerando a marcação a mercado exigida pela 
legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 
47.581.123,12 em compra com revenda de Operação 
Compromissada; R$ 47.584.649,27 em revenda de renda 
fixa de Operação Compromissada; R$ 36.251.002,10 em 
compra de TPF NTN-B - 20220815; R$ 126.305.477,18 
em compra de TPF NTN-B - 20230515; - R$ 418.192,65 
em venda de TPF NTN-B - 20230515; R$ 78.630.721,86 
em venda de TPF NTN-B - 20240815; R$ 17.266.096,11 
em compra de TPF NTN-B – 20250515; R$ 1.582.361,33 
em venda de TPF NTN-B - 20250515; R$ 68.768.255,93 
em venda de TPF NTN-B - 20260815; - R$ 67.220.295,45 
em venda de TPF NTN-B – 20280815. Das movimentações 
de “VENDA TPF/Cupom/Op.Compromissada.” (saídas), 
R$ 2.000.553,98 não é referente a venda de títulos e sim 
ao pagamento de cupons (crédito) de juros semestrais de 
papel NTN-B, conforme registrado no Demonstrativo de 
Caixa. O valor de R$ 2.000.553,98 referente ao créditos 
de cupons foram aplicados no fundo FIC FI CAIXA NOVO 
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP. Das 
movimentações de “COMPRA T.P.F.” (entradas), R$ 
2.405.599,42 são oriundos de resgate no fundo FIC FI 
CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP 
para compra de TPF Papel NTN-B 20220815. Das 
movimentações de “VENDA TPF/Cupom/Op.
Compromissada.” (saídas) NTN-B, R$ 40.940.144,56 
foram aplicados no fundo FIC FI CAIXA NOVO BRASIL 
RF REFERENCIADO IMA-B LP. Para comprovação das 
movimentações anexamos o extrato da carteira, o 
demonstrativo de caixa da carteira, o extrato do fundo FIC 
FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO 
IMA-B LP e da conta corrente no 0877-7, ag. 0658, de 
titularidade da AMPREV na Caixa Econômica Federal. 
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA 
REFERENCIADO IMA-B LP: Saldo mês anterior R$ 
143.350.780,95; Aplicado R$ 42.940.698,54; Resgate R$ 
2.405.599,42; Rendimento (+/-) R$ 3.255.355,51 e Saldo 
R$ 187.141.235,58. O valor aplicado de R$ 42.940.698,54 
é oriundo das movimentações da Carteira Administrada 
de TPF de gestão da Caixa Econômica, conforme 
explanado anteriormente na movimentação da Carteira. 

O valor de R$ 2.405.599,42 foi executado pela gestão da 
Carteira Administrada de TPF da Caixa Econômica para 
compra de TPF. FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO 
DI LONGO PRAZO. Saldo mês anterior R$ 43.488.285,13; 
Aplicado R$ zero; Resgate R$ 3.780.796,07; Rendimento 
(+/-) R$ 61.646,84 e Saldo R$ 39.769.135,90. Do valor 
resgatado, R$ 3.734.321,14 foi executado pela gestão da 
Carteira Administrada de TPF da Caixa Econômica para 
compra de TPF NTN-B 20220815 e R$ 46.474,93 para o 
pagamento de taxa de administração, também executado 
pela gestão da Carteira de TPF. BB PREVIDENCIÁRIO 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI - 
Saldo mês anterior R$ 67.518.065,98; Aplicado R$ 
5.126.616,57; Resgate R$ 853.064,00; Rendimento (+/-) 
R$ 110.258,47 e Saldo R$ 71.901.877,02. As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Previdenciário, sendo o fundo de 
aplicação imediata, para posterior deliberação do CIAP ou 
determinações da Diretoria Executiva de resgates para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês anterior R$ 1.729.148,97; 
Aplicado R$ 5.657.926,24; Resgate R$ 5.772.979,68; 
Rendimento (+/-) R$ 826,86 e Saldo R$ 1.614.922,39. As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Previdenciário, sendo um fundo de 
aplicação automática, evitando que o  recurso fique 
parado em conta  corrente,  para  posterior  migração  
para  o  fundo  BB  PREVIDENCIÁRIO  RENDA  
FIXAREFERENCIADO  DI  LP  PERFIL  FIC  FI  ou  
determinações  da  Diretoria  Executiva  de  resgates  para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. A distribuição do patrimônio dos 
recursos dos segurados, por segmento de investimento e 
mercado, dos planos Financeiro e Previdenciário, e saldos 
em contas correntes, no mês de novembro/2020, na 
posição de 30/11/2020, foi demonstrado através de 
planilha sendo: Plano Financeiro subtotal somente de 
recursos aplicados no valor de R$ 3.624.852.094,77, 
saldo em contas correntes de R$ 33.139,63, totalizando 
R$ 3.624.885.234,40 (100%). Plano Previdenciário 
subtotal somente de recursos aplicados no valor de R$ 
1.268.534.650,13, saldo em contas correntes de R$ 
1.450,87, totalizando R$ 1.268.536.101,00 (100%). 
Disponibilidade Total - Consolidação dos Planos - PP + 
PF: Subtotal somente recursos aplicados R$ 
4.893.386.744,90, saldo em contas correntes R$ 
34.590,50, totalizando R$ 4.893.421.335,40 (100%). Foi 
demonstrado através de planilha o resumo da 
disponibilidade dos recursos por Instituição Financeira, 
produtos de investimentos e saldo de contas correntes, 
totalizando (PF/PP) R$ 4.893.421.335,40. Foi apresentado 
também o demonstrativo da evolução patrimonial no ano, 
posição novembro/20 no total consolidado de R$ 
4.893.421.335,40, o rendimento total da carteira no mês 
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foi de R$ 154.470.959,18, sendo R$ 116.988.615,37 do 
Plano Financeiro de R$ 37.482.343,81 do Plano 
Previdenciário. O rendimento total da carteira no mês foi 
positiva em (-) R$ 154.470.959,18, sendo R$ 
116.988.615,37 do Plano Financeiro e R$ 37.482.343,81 
do Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira 
consolidada (PF + PP) no mês de novembro foi positiva 
em 3,26% e no acumulado do ano de 2020 ficou positiva 
em 0,45%, contra uma meta atuarial de INPC + 6% a.a., 
no mês positiva em 1,44% e no ano positiva em 9,61%, 
constatando-se que a meta foi atingida no mês e no 
acumulado do ano ainda não. No mês a rentabilidade do 
Plano Financeiro foi positiva em 3,34% e no acumulado 
do ano positiva em 0,29%, do Plano Previdenciário no 
mês foi positiva em 3,04% e no ano positiva em 0,93%. 
Todos os produtos das carteiras dos Planos Financeiro e 
Previdenciário estão enquadrados em ativos permitidos 
pela Resolução 3.922/2010-CMN, com vinculação à Nota 
Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF e 
Política de Investimentos da AMPREV. Em relação aos 
limites do artigo 14 da Resolução 3.922/2010-CMN: Os 
recursos aplicados nos fundos FIC FIP KINEA PRIVATE 
EQUITY II e TERRAS BRASIL - FIP MULTIESTRATÉGIA, 
na data de 30/11/2020, estavam acima do limite de 5,00% 
em relação ao patrimônio líquido do fundo, em 14,11% e 
15,53% respectivamente, sendo que não necessitam ser 
enquadrados em virtude do § 1º do Art. 21 da Resolução 
3922/2010-CMN, visto que não foram provocados pela 
gestão da AMPREV, e sim por alteração na legislação, 
neste caso a Resolução 4604/2017-CMN. O recurso 
aplicado no fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER 
INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATEGIA, na data de 
30/11/2020, estava acima do limite de 5,00% em relação 
ao patrimônio líquido do fundo, em 18,81%, sendo que 
não necessita ser enquadrado em virtude deste fundo ser 
um veículo feeder destinado ao público institucional que 
está vinculado, por regulamento, a aplicar a totalidade de 
seus recursos no fundo ‘Kinea Private Equity Master 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia’ 
(‘FIP Master’), inscrito no CNPJ/MF nº 27.782.802/0001-
57, ou seja, em relação ao ativo final investido, nos termos 
dos artigos 10 e 12 da Resolução CMN 3.922, bem como 
conforme resposta ao item 30 da Nota Técnica SEI nº 
12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a aplicação do 
mesmo é compatível com as condições e limites previstos 
na Resolução e na política de investimentos, estando 
aderente ao limite de concentração de 5% do FIP Master, 
nos termos do artigo 14, §2º, da Resolução CMN 
3.922/2010-CMN. O Coordenador do CIAP, esclareceu 
que a alocação por estratégia identifica, em cada plano, 
em quais características estão concentradas as 
aplicações, auxiliando na avaliação de performance e 
decisão entre os diversos produtos da carteira e do 
mercado, bem como em comparação com os principais 
índices de renda fixa e renda variável do mercado 
brasileiro de capitais. Apresentou também, um resumo 
das deliberações do Comitê de Investimentos da AMPREV 
nas Reuniões realizadas no mês de novembro/20. As 
aplicações da carteira são comparadas e avaliadas com 

os diversos indicadores de referência do mercado de 
renda fixa e variável, nesse sentido, demonstramos a 
posição dos principais índices que são benchmarks dos 
produtos de investimentos, com a rentabilidade no mês, 
no ano e em 12 meses. Ressaltou ainda que, as 
informações do cenário econômico do mês foram 
extraídas do Boletim RPPS – Novembro de 2020, 
elaborado pela Gerência Nacional de Investidores 
Corporativos - GEICO, da Caixa Econômica Federal. O 
relatório está disponível digitalmente na DICAM/DIFAT. 
Por fim, informou que no mês de novembro o patrimônio 
dos recursos aplicados evoluiu positivamente em 3,12%, 
de R$ 4.745.379.805,22 em outubro para R$ 
4.893.421.335,40 em novembro. O montante patrimonial 
no ano, até novembro/2020, em comparação com o 
montante de dezembro/2019, de R$ 4.756.271.799,92, 
aumentou em R$ 137.149.535,48, representando 2,88% 
no ano. Até julho/2020 a carteira de investimentos da 
AMPREV havia se recuperado da crise econômica 
causada pela pandemia de COVID-19, voltando a 
acumular rentabilidade positiva, porém, considerando os 
resultados negativos do mercado de agosto a outubro, a 
carteira estava com rentabilidade negativa no ano de 
-2,72%. Em novembro, considerando os ótimos resultados 
da renda fixa e renda variável, a carteira voltou a acumular 
rentabilidade positiva no ano de 0,45%, porém distante da 
meta atuarial positiva de 9,61% (INPC + 6% a.a.) no 
período, registrando uma das teorias de mercado do 
efeito de pós-recuperação da COVID-19, conhecida por 
recuperação em “W”, porém de uma forma leve, o que é 
observado quando olhamos o Gráfico de Rentabilidades 
da Carteira e da Meta Atuarial. Essa rentabilidade positiva 
de recuperação em “W” também é observada nos 
principais índices de referência da renda fixa e da renda 
variável, o que explica a performance da carteira. As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas 
diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos 
Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos 
Segurados do RPPS do Estado do Amapá de 
novembro/2020, o qual deve acompanhar este relatório, e 
dos extratos das aplicações enviados pelas instituições 
financeiras gestoras dos recursos, disponíveis na DICAM/
DIFAT. O relatório apresentado foi elaborado pela DICAM, 
e tem como objetivo demonstrar o posicionamento da 
carteira de investimentos dos segurados do RPPS e 
RPPM do Estado do Amapá, conforme atividade de 
controle e monitoramento de sua competência, bem como 
as atividades da Diretoria e do Comitê. Após apresentação, 
o Presidente Rubens concedeu a palavra aos Conselheiros 
para que eles pudessem tirar suas dúvidas, ocasião em 
que o Coordenador do CIAP, prestou todos os 
esclarecimentos sanando todas as dúvidas apresentadas. 
Ato contínuo, o Presidente informou que os valores 
apresentados irão ser mensalmente atualizados e 
disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 10 - 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: Em razão de 
problemas técnicos ocorrido com o registro da reunião em 
vídeo e áudio, não foi possível registrar a fala do Presidente 
Rubens Belnimeque. ITEM - 11 - COMUNICAÇÃO DOS 
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CONSELHEIROS: Em razão de problemas técnicos 
ocorrido com o registro da reunião em vídeo e áudio, não 
foi possível registrar as falas dos Conselheiros inscritos.  
ITEM - 12 - O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta e 
oito minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, 
Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
vinte e um de dezembro de dois mil e vinte.
 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA
Rubens Belnimeque de Souza
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0517-0005-7316

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2021 – BIÊNIO DE 2019-2021.
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte um, na sala virtual google.meet, às quinze 
horas e dez minutos, teve início a Segunda Reunião 
Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, realizada por videoconferência, presidida pelo 
Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. 
Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane 
Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO: Número dois de dois mil e vinte um, o 
qual convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente; CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; GILMAR 
SANTA ROSA BARBOSA, presente; PAULO DE 
SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, 
presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não 
houve justificativa. O Conselheiro Micherlon Mendonça 
dos Santos suscitou questão de ordem e requereu que 
fosse incluída na pauta a eleição do Vice-Presidente do 
Conselho Estadual de Previdência, em razão da vacância 
com o falecimento do saudoso Conselheiro Lindoval 

Queiroz Alcântara. O Presidente Rubens Belnimeque 
esclareceu que devido à perda do Conselheiro Lindoval 
ainda estar recente, ele estava aguardando a realização 
da sessão solene em homenagem ao Conselheiro 
Lindoval e somente após iria realizar a eleição. 
Esclarecendo ainda, que em nada prejudicaria a demora 
na escolha do novo Vice-Presidente, visto a previsão no 
Regimento Interno do CEP, nos seguintes termos: “Inciso 
I, §1º do artigo 6º - A  Presidência  do  Conselho  será  
exercida  pelo  Diretor-Presidente  da Amapá  Previdência,  
e  nas  ausências  e  impedimentos  eventuais  temporários, 
são substituídos: O Presidente do Conselho pelo Vice-
Presidente, e este pelos demais Conselheiros, na ordem 
decrescente de antiguidade, e, em havendo empate pelo 
Conselheiro mais idoso-”. Após sua manifestação o 
Presidente Rubens abriu para discussão. Em consenso 
ficou deliberado que depois de vencida a pauta, será 
realizada a eleição para o cargo de Vice-Presidente do 
Conselho Estadual de Previdência. ITEM - 4 -  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 11ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
30/11/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária de 2020, 
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções 
e inclusões foram realizadas a contento. A Secretária do 
CEP informou ao Presidente que não houve solicitação de 
correção e nem inclusão na ata por parte dos Conselheiros. 
O Presidente perguntou se os Conselheiros gostariam de 
se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação. 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 11ª 
Reunião Ordinária, realizada em 30/11/2020. ITEM - 5 - 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
09/12/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2020, 
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções 
e inclusões foram realizadas a contento. A Secretária do 
CEP informou ao Presidente que não houve solicitação de 
correção e nem inclusão na ata por parte dos Conselheiros. 
O Presidente perguntou se os Conselheiros gostariam de 
se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação. 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 6ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 09/12/2020. ITEM - 
6 - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DA 
AMAPÁ PREVIDÊNCIA CONCERNENTE AO CÁLCULO 
DOS PROVENTOS DOS MILITARES NA INATIVIDADE 
QUANTO A REFORMA POR INVALIDEZ “EX OFFICIO”, 
QUANDO A CAUSA DA REFORMA FOR MOTIVADA 
POR ACIDENTE OU DOENÇA, MOLÉSTIA OU 
ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO 
COM O SERVIÇO. PROCURADOR JURÍDICO DA 
AMAPÁ PREVIDÊNCIA DOUTOR WEBER FERNANDES): 
Com a palavra o Procurador Jurídico da Amapá 
Previdência, Doutor Weber Fernandes,inicialmente 
cumprimentou a todos os presentes, e esclareceu que a 
“matéria é concernente a Reforma ex-officio do Servidor 
Militar, aqueles militares que são julgados incapacitados 
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definitivamente para o serviço militar, que tenha na época 
do laudo menos de 25 anos de serviço. Pois bem, nesses 
processos a PGE faz parecer e entende que a doença 
que incapacitou o militar não tenha causa nem efeito, com 
a atividade militar, ela pugna pelo pagamento integral dos 
proventos com base no grau hierárquico superior. Nós 
temos uma questão a esse respeito, é que a própria PGE 
tem entendimento dissonante disso, eu juntei na petição 
um despacho do Doutor Antônio Clésio que ele entende, 
que esse entendimento que está sendo feito por alguns 
procuradores tem que ser entendido e levado a cabo por 
temperamentos, em que sentido?A Lei nº 1.813, ela prevê 
no “artigo 23,a passagem do militar à situação de 
reformado será sempre ex-officio e aplicada ao mesmo 
desde que:... II - seja julgado incapaz, definitivamente, 
para o Serviço Militar;”, se for pegar o parágrafo terceiro 
ela vai dizer: “§ 3º O militar reformado, na forma do inciso 
II, perceberá a remuneração integral do posto ou da 
graduação correspondente ao grau hierárquico superior”. 
Se você fizer só uma leitura rasa você já vai ter um 
entendimento, independente dele ter o tempo ou não, ou, 
dele ter a doença vinculada ao serviço, ou não, o 
pagamento vai ser integral. Mas se for lê o final do 
parágrafo 3º, vai dizer: observado o disposto no artigo 24 
e 25 desta lei. O artigo 24 fala, “a incapacidade definitiva 
do militar pode sobrevir em consequência de: ... V - 
acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação 
de causa e efeito com o serviço. E no artigo 7º § 1º, “os 
casos de que tratam os incisos I, II, III e IV deste artigo, 
serão provados por Atestado de Origem, ou Inquérito 
Sanitário de Origem”, se eles serão provados por 
atestados de origem o parecerista não pode fugir do que 
tiver estipulado, do que estiver previsto no atestado de 
origem, o problema não é esse, o problema é que, pelo 
menos tem um caso, em que o atestado de origem ele foi 
inconclusivo, pelo menos ao meu ver. Se pegar o parágrafo 
7º do mesmo artigo ele vai dizer: § 7º “nos casos que 
tratam os incisos IV e V deste artigo deverá ser 
comprovado, através de Inquérito Sanitário de Origem, 
que a doença ocorreu após o ingresso na Corporação”, 
para ele ter o cálculo realizado de forma integral, o 
Inquérito tem que comprovar que a doença foi após o 
desenvolvimento da atividade militar. Eu volto a dizer nós 
constatamos pelo menos um Inquérito Sanitário que o 
final é inconclusivo, e nesse mesmo Inquérito o Procurador 
que emitiu o parecer ele conclui pela sua interpretação. 
Quanto ao artigo 25 ele diz: “O militar da ativa ou da 
reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por 
um dos motivos constantes do artigo anterior, fará jus a 
proventos correspondentes ao grau hierárquico superior. 
”O Doutor Weber esclareceu ainda, que é notório que o § 
1º artigo 42 da Constituição Federal, determina que cabe 
à lei estadual específica dispor, em especial, sobre os 
direitos e remuneração do militar. Exatamente por isso, ou 
seja, pela hierarquia das normas, que não se pode 
simplesmente ignorar a aplicação do artigo 70 da 
Constituição Estadual quando ao estabelecer que “Os 
proventos da inatividade dos servidores militares não 
serão inferiores aos vencimentos percebidos nos mesmos 

postos e graduações da ativa, observado o tempo de 
serviço” se aplicou, sem qualquer ressalva, o disposto no 
§ 3º do artigo 23 da Lei Estadual nº 1.813/20143, a fim de 
que proventos integrais fossem pagos aos segurados que 
possuem menos de 25 (vinte e cinco) anos de serviço 
militar. Sendo assim, em retomada ao inciso II c/c § 3º do 
artigo 23 da Lei regente do RPPM, asseguram a percepção 
de proventos integrais, contudo, a parte final do § 3º 
apresenta a necessidade de observância os artigos 24 e 
25 da Lei. Desta forma, entende-se que os segurados 
devem receber proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, considerando fazerem jus ao benefício 
correspondente ao grau hierárquico superior, contudo, de 
forma proporcional. Desta feita, quando os segurados 
possuem menos de 25 anos de serviço fazem jus ao 
recebimento de proventos calculados com base no grau 
hierárquico superior, entretanto, de forma proporcional, 
em observância ao que dispõe o artigo 70 da Constituição 
Estadual, concluindo pela retificação dos decretos, motivo 
porque se entende necessária a correção do ato 
concessório dos interessados. Quanto ao envio de cópia 
para o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, informa-
se que esse é o tramite determinado no inciso III, §5º do 
artigo 52 da Lei Estadual nº 1.813/2014, que prevê que 
após a inclusão do valor do benefício na folha de 
pagamento de inativos desta Amapá Previdência, deve 
ser encaminhada toda a documentação necessária ao 
Tribunal de Contas do Estado, para efeito de registro 
naquela Egrégia Corte. No que tange ao não 
encaminhamento do processo ao Conselho Estadual de 
Previdência se esclarece que o ato (Decreto de 
transferência para inatividade do interessado João Batista 
Pinheiro Gonçalves) foi impugnado e segundo dispõe no 
artigo 52  “A concessão, fixação, manutenção, revisão, 
pagamento e outros assuntos dos benefícios 
previdenciários obedecerão às normas previstas nesta 
Lei, na Constituição Federal, na Constituição Estadual e 
no Estatuto dos Militares do Estado do Amapá. § 5º O ato 
de concessão de transferência para a reserva remunerada, 
de reforma do militar e as demais pensões são da 
atribuição da Corporação Militar e do Chefe do Poder 
Executivo, observado o seguinte: II - caso se verifique 
indício de impropriedade no ato de concessão, o Gestor 
do RPPM procederá a sua impugnação junto à autoridade 
concedente, no prazo de 30dias contados da ciência do 
referido ato, prorrogáveis fundamentadamente por igual 
período, permanecendo o militar ou beneficiário na folha 
de pagamento do Poder Executivo ou Corporação Militar 
de origem; IV - na hipótese de a autoridade concedente 
não adotar as medidas saneadoras suscitadas na 
impugnação de que trata o inciso II deste parágrafo, o 
processo respectivo será remetido ao CEP, para 
deliberação. Como se vê, após o retorno, caso a 
autoridade concedente não adote as medidas saneadoras 
suscitadas na impugnação (no caso em tela a retificação 
do Decreto de transferência para inatividade do 
interessado João Batista Pinheiro Gonçalves), é que os 
autos são encaminhados ao Conselho Estadual de 
Previdência para apreciação. Registre-se ainda, que a 
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PROJUR/AMPREV ampara seu entendimento no princípio 
da estrita legalidade, descrito no caput do artigo 37 da 
Constituição Federal e em respeito ao fundo previdenciário. 
Por fim, frise-se que as manifestações desta Procuradoria 
Jurídica se fundamentam na Lei Estadual nº 0915/2005 
§1º do artigo101, que atribuem a PROJUR as atividades 
de consultoria e assessoramento jurídico ao Diretor-
Presidente da AMPREV. Logo a manifestação jurídica é 
uma peça opinativa, não vinculada, apenas uma fase de 
instrução, e requer decisão motivada e fundamentada da 
autoridade competente, isto é, a PROJUR/AMPREV não 
tem competência para decidir, apenas para opinar, e o 
advogado público exerce função consultiva na emissão 
de opinativos e na prestação de assessoria ao Poder 
Público, tendo a incumbência de expressar opinião técnica 
sobre assuntos submetidos à sua apreciação. São essas 
informações Senhores Conselheiros, salvo melhor juízo, 
que se submete a consideração superior. O Presidente 
Rubens após a fala do Procurador da AMPREV, Doutor 
Weber Fernandes, falou “que ficou bem claro a posição 
da AMPREV, e que se vive nessas decisões, pois poderia 
se negar e esperar manifestação por via judicial, muitas 
vezes é uma forma radical de se resolver, mas às vezes é 
necessário, ou fazer o que a AMPREV fez, achou uma 
forma de pagar o justo, e se tiver direito, depois de 
entendimento futuro, não terá problema nenhum de 
bancar esse retroativo. Às vezes a interpretação vem de 
forma errada, que se está descumprindo, que foi uma 
determinação, e eu gostaria que os Conselheiros tivessem 
essa consciência”. Ato contínuo, o Presidente abriu a 
palavra principalmente para os Conselheiros 
representantes dos militares, e solicitou a contribuição 
dos Conselheiros Helielson Machado e Micherlon 
Mendonça para que possam contribuir e o Conselho 
possa entender melhor os posicionamentos de ambos os 
lados. Conselheiro Micherlon Mendonça, falou “que 
respeita a hierarquia e o posicionamento da Lei, e que 
recente houveram deliberações inclusive de vários 
processos pela via judicial, nos quais foram quebrados os 
Pareceres da Procuradoria da AMPREV.Pois não há o 
entendimento 100% dos Procuradores dentro da PGE, há 
um posicionamento diferenciado de alguns Procuradores 
com relação a integralidade do militar, ou seja, a lei é bem 
clara, a lei não precisa ser discutida, a lei é transparente 
quando se fala em integralidade do militar, nós debatemos 
inclusive nesse Conselho sobre a integralidade, foi levado 
para justiça e os militares ganharam. O Procurador é bem 
enfático quando ele coloca que a integralidade ela é dada 
através de comprovação, se por Atestado de Origem ou 
Inquérito Sanitário de Origem, agora causa e efeito com 
serviço, eu queria deixar bem claro que no ingresso na 
Policia Militar todo e qualquer policial quando entra, ele 
faz um check up em sua vida, apresenta toda 
documentação principalmente da parte da saúde, e todos 
os casos que chegaram até a gente, foi visto que as 
moléstias CID foram geradas em virtudes do serviço, o 
militar desenvolveu quando ele estava em sua atividade. 
Imagine a expectativa de vida de um militar, o militar 
praticamente trabalha 24 horas, passa por várias situações 

em pé, até ocasionar e que estar ocasionando fora a CID 
do coração, tem várias outras CID: alienação mental, 
depressão etc., que causa e efeito ao serviço, não se 
estar questionando a hierarquia da lei, por que se hoje 
fosse aplicar a hierarquia da lei a categoria dos militares 
estavam contribuindo com 9,50% da alíquota 
previdenciária, mas enquanto não for mudado, quero 
deixar claro que essa mudança já foi feita na lei federal, 
agora com a emenda constitucional do Excelentíssimo 
Governador do Estado que deu o interregno de dois anos 
e estar vencendo final do ano, e os militares tem comissões 
que estão trabalhando nessa seara, o que se quer é 
alinhar, porque à uma enxurrada de processos que está 
chegando a gente, e eu sei da legalidade e a preocupação 
de aplicar aquilo que é lei, é o nosso dever, é nossa 
obrigação, como representa de entidade, como 
representante do Conselho, não se estar aqui para 
inventar, para mudar, só queremos que seja aplicado o 
que estar na legislação, nós tivemos e retorno a ratificar, 
foi unânime dentro do nosso Tribunal o deferimento da 
integralidade. E o que ocorre hoje, é que essa falta de 
interpretação da proporia PGE com alguns procuradores, 
e essa consulta do TCE da nossa lei, foi um fato isolado 
que nunca tinha ocorrido, uma pesquisa direto da 
integralidade, mesmo porque todos os casos envolvendo 
militar sobre a situação da reforma foi voto vencido dentro 
do Tribunal, todos os Desembargadores apoiaram, 
pediram vista e apoiaram então nós temos casos 
sacramentados. Agora com relação à pesquisa junto ao 
TCE, eu desconhecia particularmente o porquê de 
envolver o Tribunal para verificar, porque essa parte 
administrativa está na lei, e a Lei nº 1.813, não foi 
revogada, aplicabilidade do artigo 70 da Constituição, ela 
deixa de existir porque, não desrespeitando a hierarquia 
da lei, mas dizendo que os militares têm a lei previdenciária 
para se basear, que é a Lei nº 1.813/2014 e o próprio 
Estatuto do Militar Lei nº084/2014, e não foram revogados, 
e estão vigentes, e o que foi feito recente, foi a mudando 
na PEC 103, que tirou os militares e deu um novo 
enquadramento, ai veio o pedido do Excelentíssimo 
Senhor Governador Waldez, justamente com a ementa 
constitucional dando esse interregno de dois anos para 
adequar. Eu só queria dizer que isso foi sanado no 
Tribunal, nós vamos pagar como servidor e como 
representante da instituição o valor dobrado, que eu tenho 
certeza que quando chegar no tribunal eles vão bater o 
martelo favorável ao militar, são vários processos que 
estão nessa eminência, mas eu entendo o Procurador 
que busca aplicar aquilo que é lei, mas eu quero dizer que 
as duas leis dos militares não foram revogadas, e o 
enquadramento já tem uma Comissão trabalhando, que 
vai apresentar até o final do ano, essas modificações 
adequadas a PEC nº 103, que foi a mudança previdenciária 
dos militares, que estar fora, e que se fosse para respeitar 
a hierarquia da lei, torno ratificar hoje os militares estariam 
pagando 9,50% de alíquota que é concernente aos 
militares. Essa é minha contribuição. ” Conselheiro 
Helielson Machado esclareceu que “tratando da denúncia 
que não foi mero fuxico ou reclamação, foi uma denúncia 
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que foi feita, eu fiz e não me arrependo de ter feito.Já 
tinha tratado aqui no Conselho dessa situação, e só após 
essa denúncia que veio ao Conselho, eu aprecio muito o 
entendimento do Procurador Weber, mas eu discordo, o 
artigo 70 da Constituição não foi esquecido na Lei nº 
1.813/2014, o artigo 70 tem sua aplicabilidade na Lei nº 
1.813, há reforma proporcional sim, mas não nesse caso 
que foi aplicado, além da hierarquia das normas, nós 
temos o princípio da especificidade, e nesse princípio a lei 
especial ela é apreciada antes da lei geral, nesse caso 
concreto o militar estar enquadrado naquele rol de 
doenças que dizem: são doenças incapacitantes 
permanentes e quanto a relação de causa e efeito o 
Inquérito Sanitário, eu tenho uma cópia do processo 
completo, o Inquérito Sanitário ele prevê, de fato ele não 
é conclusivo, mas lá na homologação ele diz: o militar ao 
ingressar na corporação estava com a saúde perfeita, 
estava sadio, e durante o período, esse militar se não 
estou enganado já tem mais de 20 anos de serviço, 
desenvolveu doença no coração, e lá vem dizendo que 
ele tem direito inclusive: o não pagamento do imposto de 
renda, por conta dessa doença, que também está no rol 
do imposto de renda, e ao pagamento integral dos 
proventos. A Procuradoria Geral (PGE) entendeu essa 
situação, foi exarado um decreto mandamento 
governamental, dizendo que o pagamento era integral 
com base no grau hierárquico superior. Chegou na 
AMPREV e a AMPREV discordou de tudo, e como o 
senhor bem disse Procurador, eu nem digo o senhor, 
porque a função da Procuradoria é opinar, a Procuradoria 
opinou, mas o senhor Presidente, homologou e aceitou a 
opinião, e disse: nós não vamos levar em consideração o 
decreto que foi feito, vamos levar em consideração a 
opinião do Procuradoria. Esse caso é uma situação que já 
deveria ter vindo ao CEP, não precisaria ser feito a 
denúncia a PGE, nem sei se vai ser levado em 
consideração, porque já conversei várias vezes com o 
Procurador Narson Galeno, quando eu era Presidente da 
Associação dos Militares, e ele disse que a PGE não é um 
órgão de reclamação da população e dos interessados, é 
um órgão governamental, e se for uma outra instituição 
governamental que faça a procuração em tomar consulta 
eles tem a obrigação de responder, para nós não, mais 
mesmo assim ele já levou em consideração.  E essa 
denúncia novamente vou dizer, foi encaminhada 
diretamente ao Procurador Geral, se vai ser tomada 
providencias ou não, eu não sei, mas foi feito. Eu só 
consigo compreender que a Amapá Previdência está 
descumprindo a norma, tanto o decreto, quanto a Lei nº 
1.813/2014, quanto ao Regimento da Amapá Previdência 
por não ter trazido antes esse assunto ao CEP, nós 
tivemos reuniões que foram adiadas porque não tinha 
pauta, a pauta era muito curta, e isso já foi tratado desde 
dezembro. Quando eu tomei conhecimento, eu falei na 
reunião, e eu tive que fazer toda essa reviravolta, e pior, 
em vez de ser tratado no âmbito interno da Amapá 
Previdência foi mandado ao TCE para consulta, apesar 
da manifestação inscrita da Procuradoria que foi 
encaminhada para nós antes da reunião, dizer que foi 

com base na lei que era para fazer a inscrição, eu já 
estava preparado para debater isso, mas o nobre 
Procurador desfez o que estava inscrito e falou que tinha 
feito uma consulta, porque o processo não foi encaminhado 
para inscrição no Tribunal de Contas, porque ainda não 
encerrou o Tribunal de Contas ainda não respondeu a 
consulta e processo ainda estar lá, e não passou pelo 
CEP, é essa que é a revolta desse Conselheiro, saiu do 
âmbito da Amapá Previdência que poderia ter passado no 
CEP, e o CEP poderia ter homologado essa decisão de ir 
para consulta, mas ao arrepio do CEP foi mandado ao 
TCE. Então Presidente vamos aguardar, já que foi tomado 
esse entendimento, agora nos resta aguardar o TCE se 
manifestar”. O Presidente Rubens, convidou os 
Conselheiros Helielson Machado e Micherlon Mendonça 
para conversarem no gabinete da presidência e buscarem 
uma solução, a fim de tratar o assunto, até mesmo porque 
foi deliberado pelo CEP que o grau hierárquico superior, 
seria pago pela AMPREV, mas com ressarcimento 
realizado pelo Estado do Amapá.Então não é só a questão 
de pagar o grau hierárquico, o CEP determinou que esse 
grau hierárquico superior dever ser ressarcido pelo Estado 
e a AMPREV envia essas cobranças. Por fim, o Presidente 
falou que está de portas abertas e que será dado o devido 
encaminhamento, pois são vários problemas, esse 
infelizmente precisou que o Conselheiro Helielson se 
manifestasse, e o Presidente entende que no momento 
que o Conselheiro Helielson se manifestou achou que era 
oportuno se manifestar dessa forma, sem nenhum 
ressentimento, o assunto será tratado da melhor maneira 
possível. A apresentação foi no intuito de mostrar o 
entendimento técnico por parte da AMPREV, que 
infelizmente as vezes vai contra a vontade de outros, mas 
o Presidente está aberto a conversas e buscar resolver da 
melhor forma. ITEM - 7 - APRESENTAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR 
FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS:O 
Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao 
Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da Silva Campos, o 
qual cumprimentou a todos os presentes, e após 
apresentou em forma de planilha o comparativo da receita 
e arrecadação total por Poder de janeiro a dezembro/2020, 
sendo: Assembleia Legislativa: Receita R$ 6.131.750,69 
Arrecadação R$ 6.131.750,69; Tribunal de Justiça: 
Receita R$ 37.344.313,57 Arrecadação R$ 37.344.313,57; 
Tribunal de Contas: Receita R$ 6.098.993,99 Arrecadação 
R$ 6.098.993,76 e Ministério Público: Receita R$ 
14.517.365,73 Arrecadação R$ 14.517.365,73. Total da 
Recita R$ 64.092.424,06 (100%) Total da Arrecadação R$ 
64.092.423,45 (100%) Saldo a Arrecadar R$ 0,61 (0%). 
Poder Executivo: Civil Receita R$ 165.235.500,11 
Arrecadação R$ 2.357.379,74; Militar Receita R$ 
84.691.731,67 Arrecadação (zero); SEED/FUNDEB 
Receita R$ 86.417.168,09 Arrecadação R$ 86.417.168,05; 
SESA Receita R$ 62.532.869,25 Arrecadação R$ 
2.689.072,59. Total da Receita R$ 398.877.269,12 (100%) 
Total da Arrecadação R$ 91.463.620,38 (23%) Saldo a 
Arrecadar R$ 307.413.648,78 (77%). Ato contínuo, 



Segunda-feira, 17 de Maio de 2021Seção 02• Nº 7.419Diário Oficial

76 de 87

apresentou planilha com os valores dos parcelamentos, 
reparcelamentos de contribuições previdenciárias e 
débitos não previdenciários nos Planos Financeiro e 
Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil e Militar 
do Poder Executivo Total: Valor Parcelado R$ 
2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 
Parcelas Pagas/Compensadas R$ 246.271.711,80 
Parcelas não Repassadas até 22/02/2021 R$ 
150.161.287,02 Valores das Atualizações R$ 
56.134.747,49 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas 
até 26/02/2021 R$ 206.296.034,51. Por fim, foi 
apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - 
Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
321.390.931,36 Patronal R$ 257.474.201,82; Dívida 
Parcelada em Atraso: Segurado R$ 12.199.483,90 
Patronal R$ 94.536.180,07; Encargos (atualização e 
juros): Segurado R$ 81.103.425,43 Patronal R$ 
83.582.413,83. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 
414.693.840,69 Patronal R$ 435.592.795,72. Total Geral 
Dívida Plano Financeiro R$ 850.286.636,41. Plano 
Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: 
Segurado R$ 295.265.702,54 Patronal R$ 252.584.576,78; 
Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 4.982.536,64 
Patronal R$ 38.443.086,41; Encargos (atualização e 
juros): Segurado R$ 66.533.402,11 Patronal R$ 
56.292.797,45. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 
366.781.641,29 Patronal R$ 347.320.460,64. Total Geral 
Dívida Plano Previdenciário R$ 714.102.101,93. Totais 
por situação da dívida: Corrente R$ 1.126.715.412,50; 
Parcelado R$ 150.161,287,02;Encargos R$ 
287.512.038,82; Consolidado R$ 1.564.388.738,34. 
Ressalta-se que os valores atualizados são de até 
26/02/2021 e os valores corrente segurados a partir de 
abril de 2017 e patronal a partir de março de 2018. Após 
apresentação o Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou 
esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente informou 
que os valores apresentados irão ser mensalmente 
atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros. 
ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE 
INVESTIMENTOS DO  MÊS DE JANEIRO DE 2021 - 
COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS,  
CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque, passou a palavra ao Coordenador 
do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o 
senhor Carlos de Oliveira, o qual cumprimentou a todos 
os presentes, e inicialmente esclareceu que “as aplicações 
dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado 
do Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, 
obedecem as diretrizes e princípios contidos na Política 
de Investimentos do Regime Próprio de Previdência do 
Estado do Amapá, aprovada pelo Conselho Estadual de 
Previdência - CEP e estabelecida em consonância com 
os dispositivos da legislação específica em vigor, definidas 
pela Resolução nº 3.922/2010-CMN e Portaria MPS nº 
519/2011. Os recursos financeiros administrados pela 
Unidade Gestora AMPREV, conforme Política de 
Investimentos do exercício de 2021, são aplicados de 
forma a buscar retorno equivalente ou superior à meta de 

rentabilidade prevista de IPCA + 5,44% a.a., no que for 
possível e no limite das variantes do mercado financeiro, 
observando sempre, a adequação do perfil de risco dos 
segmentos de investimentos, respeitando as necessidades 
de mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas 
ao atendimento dos compromissos atuariais. A atividade 
de gestão da aplicação dos recursos é definida como 
própria, ou seja, desempenhada pela própria Unidade 
Gestora, através da gestão ativa do Comitê de 
Investimentos da Amapá Previdência - CIAP, gerindo os 
recursos dos segurados, com aplicações em produtos de 
investimento do mercado financeiro, fundos de 
investimentos e contratos de gestão de carteira 
administrada de títulos públicos federais, geridos por 
instituições financeiras que atendem as condições 
estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da 
Resolução CMN nº 3.922/2010, nos segmentos de renda 
fixa, renda variável e investimentos no exterior, buscando 
performar a meta de rentabilidade prevista e/ou proteger 
a carteira em momentos de extrema volatilidade (mercado 
negativo), com proposta de aplicação de curto, médio e 
longo prazo. A gestão dos recursos está atrelada a 
manutenção do Pró-Gestão RPPS, o qual RPPS do 
Estado do Amapá aderiu ao programa em 21/11/2018, 
obtendo a certificação Nível II em 09/10/2019, o que 
ampliou os limites para aplicação dos recursos, conforme 
está previsto no §10 do artigo 7º e no § 9º do artigo 8º da 
Resolução CMN nº 3.922/2010. À DICAM compete a 
análise, o assessoramento, o monitoramento e o controle 
da Carteira de Investimentos dos recursos dos segurados 
do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, bem com a 
elaboração deste Relatório em atendimento à 
transparência e cumprimento ao Inciso I do § 1º do artigo 
1º da Resolução CMN n° 3.922/2010, ao Inciso V do artigo 
3º da Portaria MPS nº 519/2011 e a Letra “a” do Item 4 e 
Letra “e” do Item 5 do Regulamento do CIAP.A Amapá 
Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas em sua 
Política de Investimentos, através Diretoria Executiva e 
da gestão ativa do CIAP, e ainda, da análise, do 
assessoramento, do monitoramento e controle da DICAM/
DIFAT, geriu os recursos previdenciários dos segurados 
em posições financeiras que buscaram atender a 
Resolução nº 3.922/2010-CMN, avaliando e analisando 
produtos e instituições financeiras, seus gestores, 
administradores, custodiantes e outros agentes 
envolvidos, sempre observando a possibilidade do 
cumprimento da meta de rentabilidade prevista em relação 
às variações do mercado”. Foram apresentados quadros 
abaixo demonstram a posição em cada produto, sua taxa 
de administração e rentabilidades em cada plano, sendo 
58 (cinquenta e oito) produtos no Plano Financeiro e 35 
(trinta e cinco) no Plano Previdenciário, na data de 
29/01/2021, em comparação com a meta de rentabilidade. 
Sendo um total da disponibilidade dos recursos aplicados 
no Plano Financeiro R$ 3.751.846.001,67 e total da 
disponibilidade dos recursos aplicados no Plano 
Previdenciário R$ 1.317.257.903,97.A distribuição do 
patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento de 
investimento e mercado, dos planos Financeiro e 
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Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 
janeiro/2021, na posição de 29/01/2021 é: Plano 
Financeiro - Segmento de Investimento: Carteiras 
Administradas Títulos Públicos Federais Mercado:Renda 
Fixa Saldo: R$ 1.661.337.184,35 Participação: 44,28%; 
Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: 
R$1.185.941.797,79 Participação:31,61%; Fundos de 
Renda Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
721.244.898,34 Participação: 19,22%; Fundos de Renda 
Variável - Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: 
R$ 54.885.299,29 Participação: 1,46%; Fundos de 
Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior 
Saldo: R$ 128.436.821,90 Participação: 3,42%. Subtotal 
- somente recursos aplicados R$ 3.751.846.001,67. Saldo 
em contas correntes R$ 28.355,78. Total R$ 
3.751.874.357,45. Plano Previdenciário - Segmento de 
Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos 
Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 533.153.239,64 
Participação: 40,47%, Fundos de Renda Fixa Mercado: 
Renda Fixa Saldo: R$ 540.843.705,16 Participação: 
41,061%, Fundos de Renda Variável  Mercado: Renda 
Variável Saldo: R$ 238.102.301,65 Participação: 18,08%, 
Fundos de Renda Variável - Multimercado Mercado: 
Renda Variável Saldo: zero Participação: 0,00%, Fundos 
De Investimentos No Exterior Mercado: Investimento 
Exterior Saldo: R$ 5.158.657,52 Participação: 0,39%. 
Subtotal - somente recursos aplicados R$ 
1.317.257.903,97. Saldo em contas correntes R$ 
1.422,93. Totais R$ 1.317.259.326,90. Disponibilidade 
Total - Consolidação dos Planos - PF + PP: Carteiras 
Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda 
Fixa Saldo: R$ 2.194.490.423,99 Participação: 43,29%, 
Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 
1.726.785.502,95 Participação: 34,06%, Fundos de 
Renda Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
959.347.199,99 Participação: 18,93%, Fundos de Renda 
Variável - Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: 
R$ 54.885.299,29   Participação:1,08%, Fundos de 
Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior 
Saldo: R$ 133.595.479,42 Participação: 2,64%. Subtotal 
- somente recursos aplicados R$ 5.069.103.905,64. Saldo 
em contas correntes R$ 29.778,71. Totais R$ 
5.069.133.684,35. O rendimento total da carteira no mês 
foi negativo em R$ -46.172.506,67, sendo R$ - 
36.380.953,29 do Plano Financeiro e R$ -9.791.553,38 do 
Plano Previdenciário.A rentabilidade da carteira 
consolidada (PF + PP) no mês de janeiro foi negativa em 
-0,90% e no acumulado do ano de 2021 também negativa 
em -0,90%, contra uma meta de rentabilidade prevista 
(IPCA + 5,44% a.a.) no mês positiva em 0,69% e no ano 
positiva em 0,69%, constatando-se que a meta não foi 
atingida no mês e no acumulado do ano. No acumulado 
do mês e no ano a rentabilidade do Plano Financeiro foi 
negativa em -0,96% e do Plano Previdenciário também 
negativa em -0,74%. Feito alguns esclarecimentos, o 
Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, finalizou 
informando que no “ano iniciou com a nova meta de 
rentabilidade prevista para a carteira de investimentos da 
AMPREV, de IPCA + 5,44% a.a., definida na Política de 

Investimentos para o exercício de 2021. No mês e no ano 
o patrimônio dos recursos aplicados evoluiu negativamente 
em -0,76%, de R$ 5.108.162.712,93 em dezembro/2020 
para R$ 5.069.133.684,35 em janeiro/2021, em valores 
reduziu em R$ 39.029.028,58. Os investimentos seguiram 
o desempenho do mercado, dentro do cenário econômico, 
internacional e nacional, com a maioria dos índices 
rentabilizando negativamente, tanto na renda fixa como 
na renda variável, ainda pelo impacto da crise da pandemia 
de COVID-19, que continua afetando a economia de 
todos os países, inclusive o Brasil. A Carteira de 
investimentos da AMPREV iniciou com rentabilidades 
positivas até a primeira dezena de janeiro, porém, no 
decorrer do mês, foi perdendo força e fechando com 
rentabilidades negativas na maioria dos produtos, o que 
culminou com um fechamento negativo de -0,90% no 
mês, seguindo o cenário de mercado, contra uma meta de 
rentabilidade (IPCA + 5,44% a.a.) positiva em 0,69%. As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas 
diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos 
Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos 
Segurados do RPPS do Estado do Amapá de janeiro/2021, 
o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos das 
aplicações enviados pelas instituições financeiras 
gestoras dos recursos, disponíveis na DICAM/DIFAT. O 
presente relatório foi elaborado pela DICAM, e tem como 
objetivo demonstrar o posicionamento da carteira de 
investimentos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado 
do Amapá, conforme atividade de controle e monitoramento 
de sua competência, bem como as atividades da Diretoria 
e do Comitê.Após apresentação, o Presidente Rubens 
concedeu a palavra aos Conselheiros para que pudessem 
tirar suas dúvidas, ocasião em que o Coordenador do 
CIAP, senhor Carlos Oliveira, prestou todos os 
esclarecimentos sanando todas as dúvidas apresentadas. 
(Registro em áudio e vídeo). Por fim, o Presidente 
informou que os valores apresentados irão ser 
mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 
Conselheiros.  A PEDIDO DO CONSELHEIRO 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS E DE 
CONSENSO COM O PLENÁRIO DO CEP, O 
PRESIDENTE RUBENS BELNIMEQUE, INICIOU OS 
PROCEDIMENTOS PARA A ESCOLHA DO NOVO VICE-
PRESIDENTE DO CEP. Inicialmente o Presidente Rubens 
Belnimeque, informou que estavam abertas as inscrições 
para pleitear a vaga de Vice-Presidente do Conselho. 
Apresentaram seus nomes, o Conselheiro Mauro 
Fernando Parente de Oliveira (Representante dos 
Servidores Ativo do Poder Executivo) e a Conselheira 
Meryan Gomes Flexa (Representante do Poder 
Executivo). Ato contínuo passou a votação de forma 
nominal: Conselheiro William Tavares votou no 
Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro Mário Gurtyev 
votou na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro 
Edílson Marques votou no Conselheiro Mauro Fernando; 
Conselheiro Helielson Machado votou no Conselheiro 
Mauro Fernando; Conselheiro Joryosvaldo Oeiras votou 
no Conselheiro Mauro Fernando; Conselheira Carla 
Chagas votou na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro 
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Gilmar Santa Rosa votou na Conselheira Meryan Gomes; 
Conselheiro José Casemiro votou no Conselheiro Mauro 
Fernando; Conselheiro Carlos Marques votou na 
Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro Paulo Vaz votou 
na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiros Micherlon 
Mendonça votou no Conselheiro Mauro Fernando; 
Conselheiro Horácio Luís votou na Conselheira Meryan 
Gomes; Conselheira Suelem Amoras votou na Conselheira 
Meryan Gomes; Conselheira Meryan Gomes votou na 
Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro Mauro Fernando 
votou no Conselheiro Mauro Fernando. Apuração da 
votação: 08 (oito) votos para a Conselheira Meryan 
Gomes Flexa e 07 (sete) votos para o Conselheiro Mauro 
Fernando Parente de Oliveira. DELIBERAÇÃO: O Plenário 
do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
Amapá resolve: Nomear a Conselheira Meryan Gomes 
Flexa, como Vice-Presidente do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, em substituição ao 
Conselheiro falecido Lindoval Queiroz Alcântara, para 
completar o biênio 2019/2021.TEM - 9 -  COMUNICAÇÃO 
DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque, 
informou que gostaria de ter tido realizado a sessão 
solene in memoriam ao Conselheiro Lindoval Alcântara 
no mês de fevereiro, infelizmente não foi possível, mas 
que gostaria de realizar na modalidade presencial até o 
mês de junho, se todos tiverem de acordo, e se até lá a 
pandemia estiver sob controle, se não, será realizada na 
forma de videoconferência, como hoje é realizado as 
reuniões do Conselho. Informou ainda, sobre o aporte 
financeiro de 50 milhões, realizado pelo Governo do 
Estado, e que não é o ideal, mas que já representa mais 
de 50% da folha anual da AMPREV, o que já vem ajudar e 
muito, deixando de ser necessário fazer retiradas de 
investimentos, para cumprir com as obrigações da 
AMPREV de despesas previdenciárias e não 
previdenciárias. E que se espera que o Estado possa se 
organizar e continuar com os aportes, porque qualquer 
valor que entre é muito importante para a saúde financeira 
da Amapá Previdência. Foi informado ainda, que nos 
próximos dias será dada publicidade ao calendário de 
pagamentos dos benefícios. O Presidente justificou a 
necessidade de se fazer o calendário em razão da 
crescente demanda das Diretorias de Benefícios Civil e 
Militar, quanto as requisições de pensões por morte em 
razão da pandemia e quanto aos processos de 
aposentadorias, sendo que todos os meses está havendo 
uma dificuldade em fechar a folha em tempo hábil, pois 
tem que ser fechada pelo menos dez dias antes, se o 
pagamento é dia 24 no dia 14 a folha tem que estar 
fechada, como atualmente não se estar conseguindo, os 
pagamentos fora desse prazo estão sendo realizados em 
folhas suplementares, o que não é o ideal. Então foi 
trabalhado esse calendário para estender um pouco e os 
beneficiários já irem se acostumando, para que o 
pagamento seja realizado a partir do dia 26 ou 27, as 
datas propostas são datas de depósitos finais. O 
Presidente informou que o consignado de forma 
automatizada entra em operação no mês de março, e que 
foi feito o último teste essa semana, e houve um pequeno 

problema técnico, e desde 2015 à AMPREV tem duas 
folhas de pagamento civil e militar, e na rotina que foi 
criada no teste final, acabou que a folha militar não foi 
importada, então já foi feito o ajuste e será corrido na 
atualização do 1º dia útil março, e aí já vai se conseguir 
implementar essa rotina.
Conselheiro Carlos Marques em razão de compromissos 
de trabalho se retirou da reunião às 17h37min.  O 
Conselheiro Helielson Machado em razão de consulta 
médica se retirou da reunião às 17h38min. ITEM - 10 - 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro 
Micherlon Mendonça falou que sua manifestação e 
referente “aqueles seis militares, que dá para ser resolvido, 
eles continuam perguntando se eles vão ficar eternamente 
no quadro da SEAD recebendo seus proventos, ou se vão 
ser remanejados ao cofre da AMPREV. Haja vista que 
tem a lei que força que todo servidor militar aposentado, 
seja ele civil ou militar, repasse para o cofre da AMPREV. 
Esses militares por mais que não foram aposentados 
antes, e não tiveram sua revisão processual, se eles vão 
continuar no cofre do Tesouro”. O Presidente Rubens 
convidou os Conselheiros Helielson e Micherlon para se 
possível, reunirem-se na sexta-feira (26) às 10h, a fim de 
tratar sobre os assuntos que se encontram pendentes 
referentes aos militares. Conselheiro Mauro Fernando 
solicitou que o Conselheiro Carlos Marques informe uma 
data para apresentar seu voto, concernente ao processo 
da dívida previdenciária, porque o Conselheiro Mauro 
fica preocupado do Conselho (atual) não ter tempo de 
analisar esse processo, se ficar estendendo por muito 
tempo. O Presidente Rubens informou que a Secretaria 
do CEP irá entrar em contato com o Conselheiro Carlos 
Marques, para que informe a data que irá apresentar 
seu voto ou justificar a não apresentação. O Conselheiro 
Mauro solicitou ainda, que seja disponibilizado aos 
Conselheiros à Avaliação Atuarial que foi aprovada pelo 
CEP. Para que o Conselheiro Mauro possa fazer uma 
análise, referentes algumas dúvidas que surgiram durante 
conversas na reunião da Comissão que estar trabalhando 
na proposta de reforma do Regimento Interno do CEP. O 
Presidente Rubens informou que irá solicitar a Secretaria 
do CEP o envio do processo da Avaliação Atuarial o mais 
breve possível. Conselheiro Edílson Marques solicitou 
ao Presidente que informe quando a ferramenta para 
solicitar consignado estiver funcionando 100%. e que 
faço um informativo com as informações necessárias de 
como utilizar a ferramenta, usando o site da AMPREV 
para dar a devida publicidade, pois essa é uma das 
principais demandas das quais o Conselheiro Edílson 
é procurado para intervir junto à AMPREV.  ITEM - 11 - 
O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
reunião às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, 
e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, 
lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e 
três de fevereiro de dois mil e vinte um.
 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.
 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e 
quatorze minutos, teve início a Sétima Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá, realizada por videoconferência, 
presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE 
SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e os demais 
presentes.Em seguida, passou a palavra a secretária 
Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO: número dezoito de dois mil e vinte, o 
qual convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, ausente representado 
por seu suplente GILMAR SANTA ROSA BARBOSA, 
presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM 
TAVARES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA: O Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, 
justificou sua ausência, abonando-se a falta à reunião 
marcada para hoje. ITEM - 4 -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO 
- PROCESSO NO 2020.275.1202064PA - TRATA DA 
AVALIAÇÃO ATUARIAL ANO BASE 2019, DOS GRUPOS 
CIVIS E MILITARES, DOS PLANOS FINANCEIRO E 
PREVIDENCIÁRIO, CONTENDO SEUS RESPECTIVOS 
RELATÓRIOS TÉCNICOS: O Presidente Rubens 
Belnimeque, passou a palavra ao Atuário da Empresa 
Agenda Assessoria, o senhor Valdemir Rogério 
Fassbinder, o qual cumprimentou a todos os presentes e 
passou a apresentação da Reavaliação Atuarial ano 2020, 
esclarecendo que o estudo realizado tem por suporte 
legal, para composição de suas características, as 
Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, a Lei nº 
9.717/98 e a Portaria nº 464/2018. Apresentou ainda o 

conceito de Equilíbrio Financeiro: equivalência entre 
receitas e despesas no exercício financeiro. Equilíbrio 
Atuarial: equivalência entre receitas e despesas nos 
exercícios futuros, trazidos a valor presente atuarialmente. 
A Base Atuarial é o conjunto de ferramentas utilizadas 
para determinarmos o custo de um Plano de Benefícios. 
“Podemos dizer que a Base Atuarial se divide em dois 
componentes: Hipóteses Atuariais e Método Atuarial de 
Custo. As hipóteses atuariais são estimativas de um 
conjunto de eventos que afetam diretamente o Custo do 
Plano para o ano e estão divididas em três conjuntos: 
Econômicas: Retorno de investimentos; Crescimento 
remuneratório; Reajustes de benefícios e de 
remunerações. Biométricas: Mortalidade de ativos; 
Mortalidade de inativos; Entrada em Incapacidade; 
Mortalidade de inválidos. Outras Hipóteses: Estado civil 
na data de aposentadoria; Diferença de idade entre 
servidor e seu cônjuge/companheiro; Composição 
Familiar; Tempo de contribuição na data de aposentadoria; 
etc. Hipóteses Econômicas: São as mais importantes. 
Geralmente, variações nestas hipóteses implicam em 
variações no Custo do Plano para o ano seguinte em 
escala maior que os outros conjuntos de hipóteses. Para 
termos nossa hipótese formulada precisou pensar nas 
seguintes variáveis: Inflação a longo prazo; Taxa pura de 
juros; Elemento de risco nas aplicações; Aumento 
remuneratório por produtividade; Aumento remuneratório 
por mérito, promoção ou tempo de serviço. Taxa de 
Retorno de Investimentos: Inflação (+) Representa a 
perda do poder aquisitivo da moeda. A longo prazo, é 
presumível que um investidor tenha um retorno acima do 
nível de inflação. Taxa Pura de Juros (+) É a taxa de 
retorno teoricamente disponível a investimentos de curto 
prazo na ausência de inflação e risco. Estudos realizados 
em países com economia estabilizada mostram que esta 
taxa é pequena, variando entre 0% e 1%. Elemento de 
Risco (+) É a taxa extra de retorno disponível para 
compensar o investidor pela falta de liquidez, pelo prazo 
de duração do investimento, pela estabilidade da 
companhia da qual são compradas ações, pelos riscos 
extras associados com economias em desenvolvimento, 
etc. No caso do Brasil, esta taxa pode variar entre 2,5% e 
5,0%. Taxa de Crescimento Remuneratória: Inflação (+) 
Representa a perda do poder aquisitivo da moeda. 
Aumento de produtividade. O aumento concedido às 
remunerações, em caráter geral, caso não houvesse 
inflação. A longo prazo esta taxa deverá ficar entre 1% e 
2%. Aumento por Mérito/Promoção/Tempo de Serviço: É 
função do tipo de empregado e da política remuneratória 
do Estado. Uma taxa entre 0,0% e 2,5% é uma suposição 
razoável. Taxa de Reajuste de Benefícios: Inflação (+) 
Representa a perda do poder aquisitivo da moeda. 
Defasagem entre Inflação e Correção de Benefícios: 
Reflete o grau com que os benefícios são corrigidos, 
abaixo do nível inflacionário. Embora, em outros países, 
seja rara a prática de taxas para compensar defasagens, 
que podem variar entre - 5% e 0%, no Brasil esta prática 
existe. Por este motivo, consideramos em nossas 
avaliações que esta defasagem seja nula, ou seja, que os 
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benefícios concedidos serão corrigidos de forma a manter 
seu poder de compra. Com base nestas explicações, 
apresentamos abaixo o quadro com as variáveis 
econômicas utilizadas em nossa avaliação atuarial. 
Convém lembrar que: As hipóteses são para longo prazo, 
não devendo ser comparadas com resultados de um ano 
para o outro. Demais hipóteses que precisamos fazer 
para completar o modelo atuarial: Estado Civil na data da 
Aposentadoria. Utilizamos a hipótese de que 95% dos 
Servidores estarão casados na data de aposentadoria. 
Portanto, haverá continuidade de renda (pensão) após o 
falecimento do Servidor, mas apenas para informação 
incompleta quanto a seu estado civil. Diferença de Idade 
e Composição Familiar Caso haja informação de que o 
Servidor tenha estado civil diferente de solteiro, tanto 
enquanto em atividade como na condição de aposentado, 
e não seja observada uma data de nascimento de seu 
suposto cônjuge, consideramos que haverá uma 
continuidade de pensão e que a idade do cônjuge é 3 
(três) anos de diferença para o servidor (verificada em 
populações semelhantes), sendo que os homens são 
sempre mais velhos. Tempo de Contribuição Para fixarmos 
a idade de aposentadoria do servidor, dentre as regras 
possíveis, partimos da suposição de que o mesmo será 
elegível a um benefício de aposentadoria que proporcionar 
a menor idade, ou seja, uma aposentadoria na primeira 
oportunidade de elegibilidade. A informação sobre o 
Tempo de Contribuição anterior à admissão no Ente, 
quando não inserida no banco de dados, é considerada 
como se o Servidor tenha iniciado suas contribuições aos 
25 anos de idade, mas apenas se esta informação não 
constar de toda a massa, pois supõe-se que o vínculo 
com o Ente possa ser o primeiro na vida previdenciária do 
Servidor. Dos Dados dos Servidores em Atividade (Plano 
Financeiro - RPPS): Base: 31/12/2019; Quantidade: 
9.306; Idade Atual Média: 51,2 anos; Idade de 
Aposentadoria Média: 60,3 anos; Remuneração Média: 
R$ 6.939,44; Folha de Salários dos Ativos: R$ 
64.578.472,89 e Tempo de Serviço Médio no Ente: 22,9 
anos. Dos Dados dos Servidores em Atividade (Plano 
Financeiro - RPPM): Base: 31/12/2019; Quantidade: 
1.898; Idade Atual Média: 43,7 anos; Idade de 
Aposentadoria Média: 57,4 anos; Remuneração Média: 
R$ 8.411,27; Folha de Salários dos Ativos: R$ 
15.964.600,85 e Tempo de Serviço Médio no Ente: 20,5 
anos.Dados dos Aposentados e Pensionistas (Plano 
Financeiro - RPPS): Base: 31/12/2019; Quantidade: 
1.249; Idade Atual Média: 52,9 anos (mais pensões); 
Remuneração Média: R$ 4.875,40; Folha Benefícios: R$ 
6.089.379,38 e Tempo Médio recebendo Benefício: 7,5 
anos. Dados dos Aposentados e Pensionistas (Plano 
Financeiro - RPPM): Base: 31/12/2019; Quantidade: 165; 
Idade Atual Média: 35,7 anos (mais pensões); 
Remuneração Média: R$ 4.615,32; Folha Benefícios: R$ 
761.527,24 e Tempo Médio recebendo Benefício: 9,3 
anos. Dados dos Servidores em Atividade (Plano 
Previdenciário - PRRS): Base: 31/12/2019; Quantidade: 
11.349; Idade Atual Média: 40,9 anos; Remuneração 
Média: R$ 5.391,78; Idade de Aposentadoria Média: 63,2 

anos; Folha de Salários dos Ativos: R$ 61.191.400,68 e 
Tempo de Serviço Médio no Ente: 9,0 anos. Dados dos 
Servidores em Atividade (Plano Previdenciário – RPPM): 
Base: 31/12/2019; Quantidade: 2.230; Idade Atual Média: 
33,8 anos; Remuneração Média: R$ 5.924,48; Idade de 
Aposentadoria Média: 51,1 anos; Folha de Salários dos 
Ativos: R$ 13.211.609,35 e Tempo de Serviço Médio no 
Ente: 7,6 anos. Dados dos Aposentados e Pensionistas 
(Plano Previdenciário - RPPS): Base: 31/12/2019; 
Quantidade: 18; Idade Atual Média: 23,0 anos (mais 
pensões); Remuneração Média: R$ 3.333,03; Folha 
Benefícios: R$ 59.994,60 e Tempo Médio recebendo 
Benefício: 4,0 anos. Dados dos Aposentados e 
Pensionistas (Plano Previdenciário - RPPM): Base: 
31/12/2019; Quantidade: 18; Idade Atual Média: 23,0 
anos (mais pensões); Remuneração Média: R$ 3.333,03; 
Folha Benefícios: R$ 59.994,60 e Tempo Médio recebendo 
Benefício: 4,0 anos. O Atuário apresentou resultados: 
sem considerar compensação. Plano Previdenciário - 
RPPS: Reservas Matemáticas: Benefícios Concedidos 
(136) valor R$ 51.559.029,75; Benefícios a Conceder 
(11.349) valor R$ 1.225.937.408,85; Total R$ 
1.277.496.438,60; Ativo R$ 911.398.452,10; Déficit 
Atuarial R$ 366.097.986,50. Plano Previdenciário - RPPM: 
Reservas Matemáticas: Benefícios Concedidos (18) valor 
R$ 11.656.908,28; Benefícios a Conceder (2.230) valor 
R$ 368.357.375,98; Total R$ 380.014.284,26; Ativo R$ 
378.829.498,53; Déficit Atuarial R$ 1.184.785,73. 
Resultados: Considerada compensação. Plano 
Previdenciário - RPPS: Reservas Matemáticas: Benefícios 
Concedidos (136) valor R$ 51.527.428,59; Benefícios a 
Conceder (11.349) valor R$ 1.190.055.257,29; Total R$ 
1.241.582.685,88; Ativo R$ 911.398.452,10; Déficit 
Atuarial R$ (330.184.233,78). Resultados: Considerada 
compensação. Plano Previdenciário - RPPM: Reservas 
Matemáticas: Benefícios Concedidos (18) valor R$ 
11.656.380,36; Benefícios a Conceder (2.230) valor R$ 
367.173.118,16; Total R$ 378.829.498,52; Ativo R$ 
378.829.498,53; Superávit Atuarial R$ 0,01. O Plano foi 
separado em Plano Previdenciário e o Plano Financeiro, 
separando-se a massa de segurados da seguinte forma: 
a) Servidores em Atividade e afastados com data de 
admissão no Estado até 31/12/2005, inclusive, formarão a 
massa do Plano Financeiro; b) Servidores Inativos, 
aposentados por qualquer modalidade, com data de 
concessão do benefício até 31/12/2005, inclusive, 
formarão a massa do Plano Financeiro; c) Pensionistas, 
por morte de aposentados por qualquer modalidade, com 
data de concessão do benefício até 31/12/2005, inclusive, 
formarão a massa do Plano Financeiro; d) Aposentados e 
pensionistas por concessão de benefício em continuidade 
das situações descritas acima, formarão a massa do 
Plano Financeiro. Considerando que os Servidores 
contribuirão com 14,00% de suas remunerações, a 
Contribuição do Estado será de 14,82%, sendo 12,82% 
de Custo Normal de Longo Prazo e 2,00% de Taxa 
Administrativa sobre a folha de remuneração. Devido a 
Segregação de Massa, além do custeio acima, temos a 
obrigação do Ente com a complementação das obrigações 
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do Plano Financeiro quando as contribuições regulares 
(Entre, servidores aposentados, pensionistas) não forem 
suficientes para cobrir o pagamento da folha de benefícios. 
A duração do passivo, conforme previsto na Instrução 
Normativa nº 2 de 21/12/2018, a ser utilizada na próxima 
avaliação atuarial do exercício seguinte, será definida no 
Plano Previdenciário dos Civis. Este relatório está de 
acordo com a Portaria MPAS nº 464 de 19/11/2018 além 
da legislação já citada. Alguns itens exigidos, para 
informação mínima na Avaliação Atuarial, constam da 
Nota Técnica Atuarial, do relatório das Projeções Atuariais 
realizadas e do DRAA – Demonstrativo dos Resultados 
da Avaliação Atuarial, já enviados à SPREV sendo, este 
último, entregue em via eletrônica através do “website” do 
CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes 
Públicos de Previdência Social. Considerando que não 
haverá servidores ingressando no serviço público para se 
aposentar sob o Regime deste Plano Financeiro, pois 
houve a segregação da massa do Plano Previdenciário, 
observamos a folha de pagamento dos servidores em 
atividade diminuir ao longo do tempo, pelas aposentadorias 
e mortes, diminuindo também o nível da contribuição 
futura. Como o Plano está sob Regime de Repartição 
Simples, o custo real é formado pela folha de pagamentos 
de benefícios e pelos pagamentos de aposentadoria e 
pensão por morte derivados de ocorrências inesperadas 
dentre os servidores em atividade. As contribuições 
recolhidas dos servidores em atividade, realizadas 
conforme alíquota indicada na legislação específica 
devem ser incorporadas ao Patrimônio do Fundo e, caso 
haja insuficiência para o pagamento da folha de benefícios, 
o Ente deverá complementar a diferença. De forma 
semelhante, mas considerando que os benefícios são 
pagos pelo próprio Instituto de Previdência, as 
contribuições são recolhidas de forma indireta, pois o 
benefício é pago pelo seu valor líquido, descontada a 
contribuição. Por fim o Atuário ressaltou que abordou 
apenas alguns pontos do relatório, mais que as peças na 
íntegra foram encaminhadas para conhecimento e 
apreciação dos senhores Conselheiros passando agora 
apresentar algumas recomendações: Estudar crescimento 
salarial (PCCR); Otimizar rentabilidade (economista - 
PAI); Baixar a taxa de juros (economista - PAI) (464); 
Realizar compensação: deferir processos; Evitar CLT 
(planejar concurso); Evitar dívidas do Ente; Regras de 
concurso rígidas: renovação etária. Próximos Passos: 
Portaria nº 464 e Instruções Normativas; Pontos 
importantes: Novo layout da base de dados (2021), 
Duração do Passivo (2020); Definição da taxa de juros 
(5,86% a.a.) (2021 máx 5,44% a.a.), Definição valor do 
déficit a amortizar; Padronização: relatório e nota técnica 
(2021); Porte e Perfil de Risco: controles novos (2020 a 
2022); Quanto maior o RPPS, maiores exigências: Análise 
da aderência das hipóteses e Demonstração capacidade 
orçamentária e fiscal. Reforma da Previdência: efeito no 
longo prazo; Maioria dos servidores na transição; Efeito 
completo somente para os novos: Aumento da idade de 
aposentadoria e Aumento do prazo de contribuição”. Ato 
contínuo, o Atuário da Empresa Agenda Assessoria, o 

senhor Valdemir Rogério Fassbinder, respondeu aos 
questionamentos dos Conselheiros e prestou todos os 
esclarecimentos, conforme o solicitado.O Presidente 
Rubens Belnimeque, após discussão da matéria, abriu a 
votação. DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho 
Estadual de Previdência do Estado do Amapá, após 
apresentação e discussão, a unanimidade, APROVOU a 
Avaliação Atuarial do ano de 2020, ano base 2019, dos 
Grupos Civis e Militares, dos planos Financeiro e 
Previdenciário, contendo seus respectivos relatórios 
Técnicos.  Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 
dezesseis horas e cinquenta e seis minutos, e para 
constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a 
presente ata, que lida e conferida será assinada pelos 
Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, quinze de 
dezembro de dois mil e vinte.
 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0517-0005-7317

PORTARIA Nº 76/2021 – AMPREV
 
O Diretor - Presidente da Amapá Previdência – 
AMPREV, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no inciso I do art.101 da Lei nº 0915/2005, 
alterada pela Lei nº 0960 de 30 de dezembro de 2005 e 
Decreto nº 3243 de 20 de agosto de 2018;

Considerando a necessidade da Diretoria Financeira e 
Atuarial quanto à organização e restruturação da Divisão 
de Controle Atuarial e Mercado - DICAM

Considerando que a referida Divisão já se manifestou no 
memorando nº 030/2019 – DICAM/DIFAT/AMPREV, bem 
como no memorando nº 005/2021 DICAM/DIFAT/AMPREV, 
com a exposição de motivos quanto ao desmembramento 
das atividades relacionadas ao Acompanhamento 
Atuarial das atividades de Acompanhamento Financeiro 
e Mercado;

Considerando que conforme estudo apresentado na 
manifestação ao norte elencada somente 2 (dois) dos 
27 (vinte sete) Estados da Federação ainda possuem as 
atividades atuarias agrupadas a de investimentos em um 
mesmo setor;

Considerando que conforme a manifestação da DICAM, 
as atividades da Divisão estão mais relacionadas à 
área de investimentos, que atualmente acompanham, 
analisam, assessoram, monitoram e realizam o Controle 
de Investimentos dos Recursos dos Segurados e 
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Beneficiários deste Regime Próprio de Previdência Social, 
colocando este RPPS como 4º (quarto) Regime Próprio - 
ente estadual em quantitativo de recursos acumulado do 
Brasil.

Considerando que as atividades de Acompanhamento 
Atuarial estão muito além dos cálculos estatísticos 
e envolvem todo o processo de coleta de dados dos 
servidores inativos, bem como dos servidores ativos 
dos 3 (três) poderes, juntamente com os servidores do 
Ministério Público e Tribunal de Contas;

Considerando aprimorar e otimizar as coletas de 
informação dos segurados ativos junto aos poderes que 
compõe o RPPS/RPPM do Amapá, juntamente com 
os processos e fluxos necessários para as avaliações 
atuarias futuras, cada vez mais fidedignas:
 
RESOLVE:
 
Art1º - Desmembras as atividades relacionadas ao 
Acompanhamento Atuarial da atual Divisão de Controle 
Atuarial e Mercado;

Art2º - Renomear e reorganizar a Divisão de Controle 
Atuarial e Mercado - DICAM para Divisão de Investimentos 
e Mercado – DIM, com as seguintes atribuições:

I. Assessorar e subsidiar a Diretoria Executiva, 
o Comitê de Investimentos e Conselho Estadual de 
previdência no planejamento, organização, execução 
e Controle da gestão das aplicações dos Recurso 
Previdenciários e não Previdenciários dos Segurados e 
Beneficiários observando as obrigações legais frente aos 
órgãos reguladores e supervisores;
II. Controlar e acompanhar a alocação dos recursos, 
por segmento de ativos, em cumprimento das diretrizes 
gerais de aplicação e da Política de Investimentos da 
AMPREV;
III. Elaborar estudos de cenários econômicos e 
opções de investimentos, através da análise do cenário 
macroeconômico e dos mercados financeiros e de 
capitais, domésticos e internacionais, para subsidiar as 
decisões na avaliação dos investimentos;
IV. Executar, acompanhar, controlar e avaliar 
a conformidade do processo de habilitação e 
credenciamento de instituições financeiras, produtos 
de investimentos e agentes autorizados, que venham 
a receber e os que recebem aplicações dos recursos 
previdenciários do RPPS e, quando for o caso, fornecer 
informações e documentos necessários às instituições 
financeiras para seus credenciamentos, conforme 
deliberação de avaliação do Comitê de Investimentos da 
Amapá Previdência – CIAP, nos termos da legislação em 
vigor;
V. Elaborar, acompanhar e controlar as operações 
dos investimentos e desinvestimentos dos recursos, 
suas movimentações e liquidações físicas e financeiras, 
em cumprimento às deliberações do CIAP e da Diretoria 

Executiva;
VI. Elaborar demonstrativo mensal de 
acompanhamento das aplicações de recursos, para 
encaminhamento, análise e subsídio na tomada de 
decisões dos órgãos internos, colegiados, de supervisão, 
fiscalização e controle, com a evolução e desempenho de 
rentabilidade dos investimentos, global e analítica, e em 
mercado (benchmarks), em atendimento e enquadramento 
à legislação e as melhores práticas de gestão;
VII. Controlar e monitorar a atividade e o desempenho 
dos administradores, gestores, custodiantes, 
distribuidores, auditores e demais agentes participantes do 
processo de investimento dos recursos, em cumprimentos 
da legislação em vigor;
VIII. Acompanhar e analisar diariamente a estrutura 
dos produtos da carteira de investimentos do RPPS, 
enquadramentos legais e suas adequações a estratégia 
da Instituição e o mercado financeiro, orientando quando 
da necessidade de ajustes legais;
IX. Elaborar material técnico e informativo relativos 
aos investimentos dos recursos, no que é competente, 
para auxiliar nas deliberações do Comitê Gestor de 
Investimentos e Diretoria Executiva;
X. Elaborar, encaminhar e publicar formulários, 
demonstrativos, relatórios e demais documentos exigidos 
pela legislação de investimentos dos recursos do RPPS, 
em cumprimento à transparência, disponibilizando 
principalmente aos segurados e beneficiários do RPPS;
XI. Controlar e analisar os contratos de administração 
de carteiras e outros contratos pertinentes à área de 
investimentos do RPPS;
XII. Organizar, controlar, auxiliar e quando for o 
caso, participar, dos procedimentos e documentação 
relacionados à participação da AMPREV junto aos 
comitês de investimentos e às assembleias dos fundos 
de investimentos, nos quais é cotista;
XIII. Atender e encaminhar documentos e informações 
dos investimentos para a elaboração de demonstrativos, 
documentos e relatórios, necessários pelos diversos 
setores da AMPREV para sua governança, e em 
atendimento também às demandas externas, dos diversos 
órgãos de controle e fiscalização, conforme legislação 
pertinente;
XIV. Executar e diligenciar ações de sua competência, 
necessárias para a emissão e manutenção do Certificado 
de Regularidade Previdenciária do RPPS;
XV. Elaborar e apresentar à Diretoria Financeira e 
Atuarial relatório mensal das suas atividades;
XVI. Acompanhar as legislações pertinentes aos 
investimentos dos recursos dos segurados dos RPPS;
XVII. Desenvolver e executar outras atividades 
correlatas e que lhe forem atribuídas, dentro de sua área 
de atuação.

Art. 3º - Criar a Unidade de Acompanhamento Atuarial – 
UAA, vinculada a Diretoria Financeira e Atuarial, com as 
seguintes atribuições:

I. Coordenar, executar e orientar, diretamente ou 
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através de terceiros, os cálculos, avaliações, reavaliações 
e estudos atuariais, financeiros e orçamentários, voltados 
às políticas de previdência social dos segurados, 
estabelecidas pelo Estado, com objetivo de organização 
e revisão do plano de custeio e do plano de benefícios do 
RPPS, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial 
do regime;
II. Apresentar o relatório da avaliação e reavaliações 
atuariais para deliberação do Conselho Estadual de 
Previdência, em observância à legislação;
III. Assessorar, subsidiar e auxiliar o Diretor 
Presidente, a Diretoria Executiva, o Conselho Estadual 
de Previdência e o Conselho Fiscal nos assuntos de 
competência da área atuarial;
IV. Elaborar estudos e pareceres de natureza 
orçamentária, financeira e atuarial relativos ao RPPS, 
para avaliação do custeio adotado no plano de benefícios, 
propondo e utilizando premissas e hipóteses atuariais 
com o objetivo de dimensionar os compromissos do plano 
de benefícios;
V. Realizar a avaliação atuarial nos balanços anuais, 
para a organização e revisão do plano de custeio e do 
plano de benefícios do RPPS;
VI. Elaborar estudos técnicos sobre impactos e 
afetações ao RPPS e ao Governo do Estado do Amapá, 
sobre a temática previdenciária;
VII. Coordenar, organizar e auxiliar, nas avaliações 
atuariais, a Diretoria Executiva na construção, no 
levantamento, na consolidação e na manutenção da 
base de dados dos segurados e beneficiários do plano de 
previdência do RPPS do Estado do Amapá, em conjunto 
com os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, 
Ministério Público e Tribunal de Contas;
VIII. Coordenar e subsidiar a AMPREV, em conjunto 
com os poderes, na criação das regras e ferramentas que 
busquem o refinamento na construção e consolidação da 
base de dados, a fim de aferir a qualidade desses dados, 
promovendo análise crítica e identificando as correções 
necessárias, para a segurança e precisão na apuração 
dos resultados da avaliação atuarial;
IX. Analisar os resultados apurados nas avaliações 
de custo de cada benefício e as provisões matemáticas, 
e quando resultar déficit, auxiliar na implantação das 
medidas sugeridas no relatório para redução do déficit 
atuarial;
X. Assessorar, subsidiar e auxiliar o Diretor 
Presidente e a Diretoria Executiva no levantamento 
dos dados pessoais e funcionais dos servidores ativos 
e inativos, dos seus dependentes e pensionistas, 
objetivando a atualização do cadastro, para a execução 
do censo previdenciário obrigatório do RPPS;
XI. Auxiliar na elaboração do fluxo atuarial da área de 
investimentos para orientar a definição da meta atuarial a 
ser utilizada na Política de Investimentos;
XII. Coordenar, elaboração e acompanhar o 
encaminhamento de informações e demonstrativos 
exigidos em relação à avaliação e reavaliações atuariais 
a serem enviados aos órgãos de fiscalização e controle, 
em cumprimento a legislação em vigor;

XIII. Executar e diligenciar ações de sua competência, 
necessárias para a emissão e manutenção do Certificado 
de Regularidade Previdenciária do RPPS;
XIV. Elaborar e apresentar à Diretoria Financeira e 
Atuarial relatório mensal das suas atividades;
XV. Acompanhar as legislações pertinentes à área de 
atuária;
XVI. Desenvolver e executar outras atividades 
correlatas e que lhe forem atribuídas, dentro de sua área 
de atuação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor em a partir da data 
de sua publicação.
  
Macapá, 14 de maio de 2021.
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
Diretor-Presidente

HASH: 2021-0517-0005-7315

PORTARIA Nº 78/2021 - AMPREV

A Diretora Presidente da Amapá Previdência - 
AMPREV, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 1661, de 13 
de maio de 2021 e considerando o Memorando nº 
130204.0005.1550.0019/2021 - COFISPREV/AMPREV;
 
RESOLVE:
 
Designar a servidora Bruna Mangas Salomão, Analista 
Previdenciário da Amapá Previdência - AMPREV, para 
responder em substituição pela função de Secretária do 
Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV, 
durante o impedimento da Titular Josilene de Souza 
Rodrigues, que entrará em gozo de férias, no período de  
17 a 31 de maio de 2021.
 
Macapá/AP, 17 de maio de 2021.
Jussara Keila Houat
Diretora Presidente em substituição

HASH: 2021-0517-0005-7330

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

  
RATIFICO O ATO QUE DECLAROU DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 24 INCISO II 
DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, NESTE DIPLOMA LEGAL, 
NOS SEGUITES TERMOS:

1. PROCESSO Nº: 2019.63.501059PA
2. JUSTIFICATIVA NÚMERO Nº 009/2020 - CPL/AMPREV
3. MODALIDADE: Dispensa de Licitação – Art. 24, II da 
Lei Federal 8.666/93.
4. OBJETO:
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Contratação de Entidade sem Fins Lucrativos – ESFL, 
inscrita e aprovada no cadastro nacional de aprendizagem, 
com capacidade técnica e administrativa e que tenha 
por objetivo a assistência ao jovem e a educação 
profissional para recrutar, selecionar, contratar,  preparar,  
capacitar,  encaminhar  e  realizar  o  acompanhamento  
e disponibilização de Jovens Aprendizes, para a Amapá 
Previdência, em atendimento à Lei do Aprendiz nº 
10.097/2000 e em conformidade com as condições 
estabelecidas no Decreto nº 9.579, de 22 de novembro 
de 2018, nas Portarias n 723/2012, 1.005/2013, do 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e nas legislações 
subsidiárias, oriundo do cumprimento da notificação nº 
0000046964 – Ministério do Trabalho e Emprego/AP.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A contratação justifica-se pelo interesse que à Amapá 
Previdência em dar continuidade à execução do 
programa de aprendizagem, que tem por finalidade o 
cumprimento da política pública voltada à promoção 
da profissionalização da juventude, atendendo ao 
chamado constitucional.  O seu propósito é contribuir 
para o desenvolvimento social e profissional do jovem, 
mediante atividades teóricas e práticas desenvolvidas no 

ambiente de trabalho, oportunizando assim, sua primeira 
experiência profissional. Por consequência, o programa 
contribui também com o aumento da renda familiar do 
jovem, seu interesse pela escola e a inclusão social

6. DADOS DA CONTRATADA:

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE 
CNPJ n.º 61.600.839/0067-81
Endereço: Av. Raimundo Alvares da Costa, nº 1226, 
Centro Macapá – Amapá
Valor: R$ 145.790,16 (cento e quarenta e cinco mil, 
setecentos e noventa reais e dezesseis centavos)

7. VIGÊNCIA:

Por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura do contrato.
 
Macapá 14 de maio de 2021
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
Diretor Presidente
Decreto nº 3243/2018

HASH: 2021-0517-0005-7313

PUBLICIDADE
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Ministério Público

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
ANS/MP-AP

OBJETO: O estreitamento do relacionamento institucional, 
de modo a oportunizar o fornecimento e o intercâmbio 
de informações relacionadas à regulação do mercado 
de assistência suplementar à saúde, com a finalidade 
de identificação de problemas do mercado de saúde 
suplementar; a ampla cooperação técnica e científica, no 
âmbito do mercado de assistência suplementar à saúde; 
promover uma atuação integrada, com vistas a garantir a 
proteção e defesa dos direitos do consumidor de planos 
privados de assistência à saúde, estimulando a resolução 
de conflitos de forma amigável e o intercâmbio de 
informações que sirvam para melhorar o desempenho da 
atividade regulatória pela ANS e reduzir demandas judiciais 
relacionadas à saúde suplementar; e contribuir para o 
aperfeiçoamento dos instrumentos de monitoramento e 
regulação do mercado de saúde suplementar.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116, da Lei nº 8.666/93.

PARTICIPE: Ministério Público do Estado do Amapá.

PARTICIPE: Agência Nacional de Saúde Suplementar.

VALOR: Não gera qualquer espécie de ônus financeiro 
para as entidades pactuantes.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, com início a contar 
da data da assinatura pela ANS.

DATA ASSINATURA: 27/04/2021.

ASSINATURA: assinam pelo Ministério Público do Estado 
do Amapá, a Dra. Ivana Lúcia Franco Cei, Procuradora-
Geral de Justiça, e pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, o senhor Maurício Nunes da Silva, Diretor 
de Fiscalização.

Macapá, 17/05/2021.
Joane Cecília Mendonça do Nascimento
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 82/2020 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2021-0517-0005-7309

Prefeitura Municipal De

Santana

AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-CPL/CL/PGM/PMS
Processo nº 10448/2020-PMS

O MUNICÍPIO DE SANTANA torna público a RETIFICAÇÃO 
da data de abertura dos envelopes, do certame que tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA EXECUTAR A IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA 
COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTANA-AP, conforme publicado no 
Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União e Jornal 
de grande circulação. Assim, onde se lê: 15/05/2021, às 
10h:00m; leia-se: 17/05/2021, às 10h:00m.

Santana-AP, 10 de maio de 2021
MARCOS SENA DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL/CL/PGM/PMS
Decreto nº 0242/2021-PMS

HASH: 2021-0510-0005-6817

Publicações Diversas

ALUNOS FORMADOS NO IFOPE/EJA EAD. 

O INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
EMPREGO-IFOPE - Credenciamento da Instituição 
de Ensino Portaria nº 64/2017 - CEE-AP, Termo de 
Expansão EJA EaD / Resolução nº 53/2019-CEE/AP 
CNPJ nº 25.114.233/0001-46, Através do seu diretor 
Geral, vem tornar público a lista de formados no ensino 
médio na modalidade de educação jovens e adultos desta 
instituição escolar.

Ademilson De Paula Samuel, Adilson Dos Santos Mota, 
Adriana Caroline Ramos Santos Imbiriba, Adriana 
Ferreira De Lima Araujo, Adriana Maciel Da Silva, Adriana 
Veiga Machado, Adrieli Roza De Azevedo, Adrielson 
Ferreira De Araujo, Afonso Lindomar Oliveira Barbosa, 
Alaiza Silva Sobrinho, Alan Henrique Firmino, Alan 
Walber Nobre Limeira, Alberi De Souza, Aldo Cesar Silva 
Filho, Alesandra Aparecida Pinheiro Godoy, Alessandra 
Figueira Da Silva Raniel, Alessandro Apolinario Da Silva 
Sousa, Alessandro Pereira Dos Santos, Alexandra Andrea 
De Godoy, Alexandre Brás Da Silva, Alexandre Figueiredo 
Miranda, Alexandre Rocha Nunes, Alexandre Silveira 
Martins, Alexsandro Da Silva Jesus, Aline Cristiane 
Oliveira Tosta, Altair Jose Miranda, Alvaro Wendhausen 
Albuquerque Neto, Amelio Gomes Pereira,  Aminadabe 
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De Jesus Silva Gilabel, Ana Caroline Dias De Carvalho, 
Ana Claudia Xavier Dutra, Ana Jendich, Ana Paula De 
Oliveira Da Silva, Ana Paula Freitas Da Silva, Anderson 
Dos Santos Silva, Andre Luiz Peruzzo, Aurison Barbosa 
Fernandes, Lucas da Silva Camargo.

Ass: Vandério da Conceição Pantoja 
Macapá-AP, 03 de Maio de 2021.

HASH: 2021-0514-0005-7157

ADRIANO VIDAL HILDEBRANDO

Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SEMAM/AP a obtenção da Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Agricultura, no imóvel 
denominado Fazenda Cabana, localizado na cidade de 
Macapá/AP.

HASH: 2021-0514-0005-7155

HASH: 2021-0517-0005-7305

Assembléia Legislativa
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